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A MKCSBK, 
A M. KIR. CSENDÖR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

olltariói (kanadai) csoportjai hatósági müködési engedéllyel rendelkeznek, 

Alakulási évünk: 1949. 
A müködésr engedély (charter) kelte: 1962. szeptember 27. 
Az engedélyt kiadta: Province of Ontario, Hon. John Yaremko, mi. 

nister of citizenship, provinciai secretary. 
Angol hivatalos megnevezésünk: "Royal Hungari-an Gendarmerie Ve. 

terans' Benevolent Association". 
Bejegyzés: November 12, 1962. No. 10, Liber 1163, Province of Ontario. 

Feladataink: 
Anyagilag segíteni rászoruló tagjainkat, azok családját adOlmányokkaJ. 

gyüjtéssel, kölcsönnel. 
Előadások, ünnepélyek (csendőrnapok) rendezésével anyagi alapot 

tesíteni, ebből az alapból támogatni a rászoruló öreg, rokkant, munkanél· 
küli bajtársai'llkat, azok hozzátartozóit, az özvegyeket, árvákat. Munkába 
juttatásban segíteni bajtársailllkat. 

Ápolni a szolgálati ideálokat s kegyelettel megőrizni emlékét a m. 
kir. Csendőrség azon volt tagjainak, akik a törvény és a rend szolgálatában 
és az ország védelmében életüket adták a Hazáért. 

A Közösség tagjai 95%-ban a volt m. kir. Csendőrség hivatásos tag. 
jaiból áll 5%-ban pedig a célj ainkkal egyetértő csendőrbarát, tartalékos 
bajtársainkból. 

A BAJTÁRSI LEVÉL, a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség· 
nek, mint világszervezetnek központi tájékoztatója. Az MKCSBK alaku· 
lási éve: 1948. 

A MKCSBK Vezetőség megbízásából szerkeszti és kiadja 
KÖVENDY KÁROLY 

Minden cikkért, közleményért szerzője felelős. 
Előfizetési díj évi $5.-

Minden levelet, hírt, közlemény t és pénzadományt a 
következő címre kérünk: 

"MKCSBK" HUNGARIAN VETERANS 
P. O. BOX 65, ISLINGTON, ONTARIO, CANADA . z 

Postafiókunkat egyházaink ajánlása után a kanadai postaügyi rnin1S 
• 

térium (Ottawa) hivatalosan bejegyezte. 
Bajtárs, bízz a MKCSBK Vezetőségében, 

önzetlenül intézi világszervezetünk tájékoztató, 
ügyi szolgálatát. 

"I éS mely személytelenu élv' 
nyilvántartási és seg 

Hozz 
, 

ra 
, 

VIg 

IlULJ UU."'>:>, .sem mint a javullás 
láthatók. A oomzetgyil

hasonlóan pusztítot
az elmúlt eszten· 

mint azelőtt. Otthoni 

következtében lerősen 
A letartóztatások, bíró

~.,.,~v,,"on és kivégzések az 
viszonyítva erősen 

A magyar emigráció 
úgy, mint eddig, nem taláL

utat az egységes ösz
Azonban még sem 
azt, hQgy az elmúlt 

minden eredmény néLkül 
meIit voltak eseménylek a 
emigrálOiós életben, ame

előzöekhez képest eredmé-

el1edménY'ek közé tartozik 
számban kicsi, de csele

áldozathoZJatalban és 
hazaszer~etben és 

az emigráci6s 
között a Legerösebb 

Közösségünk f.ennál1ása, 

esztendőt ... 
mÜ'ködése, erősödése és a Bajtársi 
Levél 20. éves évifordulójának ÜIn

nep,lése i,s ezen eredmény;ek kö'zé 
tartozik. 

Nemzeti Lmánk a Himnusz, a 
nagy köLtő .Lelkében, könnyben. 
vérben, az elnyomatás, az önkooy
umlom sötét tdöszakában született. 
A nemzet fájdalmát és a jövőbe ve
tett hitét, l1emooységét és dicsősé
ges múLtját juttatta kifejezésre,. 
amelyhez hasonlót még egy nem-
ZJet se igen tud felmutatni. Ez a 
Nemzeti Ima, a nemzet lelkéből 
született a köLtő ér.zelmén és, szive 
dobbalIlásáJn ,kel1es>ZJtül, amely s.zív
dobbanás egy dicsöséges és nagy
multú n.emzetszívdobbanása voLt. 
ALkotott-e még költő hasonlót, 
amely egy nemzet múltját oly fen
ségesen, az isteni jgauágszolg:áJta
tás és vemlésben látja, amikor 
töhbek között azt moodja: 

"Öseinket ft;lhozád, Kárpát szent 
[bércére .. 

Általad nyert szép hazát, 
[Bendegúznak vére. 

Merre zúgnak habjai Tiszának, 
[Dunának,. 

Árpád hös magzat jai 
[felvirágozának. 

Ez válit nemzetünk imájává és 
ezzel fohás~odott több mint száz 
év,en keresztül- jóban vagy rossZr
ban - lSJtenéhez, egé~en 1945-ig, 
amíg ,az Lstent tagladÓ, a nemzettől 
idegien janicsár10k a szovjet szuro--
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nyak árnyékáhan, az osztrák ön
kényuralomnál is k,egyet1enebb vé
liengzés közepette, Nemzeti Imán
kat, mint hasmavehetetlen ron
gyot, a szemétre dobta, hogy he
lyette, divatosabb, a oomZietközi 
örület és téboly vörösre mázolt iJn~ 
temacionáléját és partizán indulóit 
ültesse helyére (hála Istennek a 
nemzet legnagyobb utálatára)! 

NeffiZieti Imánk születése utáln 
százhúsz évvel nemZietünk ezer 
sebböl vézik. Megcsonkított ha
zánkbélJIl tobzódik a gyűlölet. A 
nemzet gyilkosai orgiát ülnek oda
haza. SzázeZier számra gyilkolják 
a meg nem-született gyermekeket, 
a nemzet jövöjének drága kinooe
it és teszik ezt tudatosan és szán
dékosélJIl. Nemzetünk fiai több mil
liónyin a viIá:g minden táján kilá
tástalanul és sokszor reménytvesz
tetten küzdenek a mindennapi élet 
terheivel. Annyi ooalódás és meg
próbáltatás után, bízhatunk-e egy 
jobb jövö eljövetelében? Hozhat-e 
az újesztendö nekünk, magyarok
nak reményt és biztatás t? És erre 
a milliónyi kérdésünkre Madách 
az "Ember tragédiájában" adja meg 
a választ, amikor azt mondja, hogy 
",ember küzdj és bízva bízzál". 

Mi magyarok az 1968-as Újesz
bendö küszöbén, mindnyájan, újult 
eröv,el, szent hittel és bizakodás
sal kell, hogy higyjük, hogy az Új
esztendö meghozza a miszámun~
ra is a régen várt beteljesülést, a 
független és szabad Magyarorszá
got, amelyet oly régen epedve vá
runk. 
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Mi magyarok, az otthOiniak. é 
pen úgy, mint a nagyvilágban sz: 
szórtatn, emigrációban élök, az ú: 
esztoodö küszöbén emeljük fel ~ 
kintetünket a maga.sságos ég f~lé 
és szálljon mindnyájunk fohásza 
magyarok Istenéhe~, mint ah~ 
azt nagy költönk tette a nell1.zet 
nagy nyomorúsága. idején: 

"Szánd meg Isten a magyart, kit 
[vészek hánYának, 

Nyújts feléje védö kart, tengerén 
[kínjának. 

Balsors akit régen tép, hozz rá 
[t:szlenCIII! 

Megbűnhödte már e nép, a múlta~ 

[s jövendőt." 

vitéz Szendi József örm: 

Az ungvári csendör tanzlj hon
véd sportügyességi jelvényt nyert 
csendörei. Ungvár, 1943. auguszt~ 
(Az ungvári tanzlj 40 fös kikéPZ':I' 
csapata a fenti versenyen 20 J 
vényt nyert. Annyit, mint ~ unJ~ 
vári honvéd helyörség 700 Ind 

,honvédje). 

20 ÉVES A BAJTÁRSI LEVÉL 

a M. I{ir. Csendőr Bajtársi I{özösség! 
átéltük s lapunk ha- az úr. A m. kir. Csendörség hüség-

többször emték,eztÜJnik gel, becsülettel és vitézül teljesítet-
a k!eseru idökl1e, mikor te kötelességét, a háború utoLsó 

véres taViaszán minden áldo- napjáig megörizte a hátország nyu
hös~esség ellenére a százszo>- galmát és biztonságát, melyet a 
t<>r'.v .... ' támadó sZiOvjet had- legfels öbb Hadur a háború kitöré
elfoglalta SZieretett Hazánk sekor külön hadparancsban l1endelt 
darabját is, a magyar had- el, hogy meg ne ismétlödjön még

és vele a csendörség is nyu- {egyszer az ösziróZisás forradalom, 
vonuLt vissza. SZiétViert körte- a Kun Béla és Szamuelli nbor féle 
milliós polgári menekültek, fenevadak uralma. A cs,endörség 

és Vlél1es ruhájú utóvédek nemcsak e ]etladatát teljesítette, 
harcbélJIlJ kanyarogtak fiel hanem akivérzett hOtIlvédségünk 

SZierpentiJnjeire, könnyes ,segítségére sietett a harcterekl1e. 
néztek vissza a DUJnán- T'estületünk már az össZieomlás 

falvaira, hol a "felszabadí- ,elött elveszítette hösi halottakbatn, 
dioső szovjet hadsereg" Lett sebesüLtekbe~ és eltüntekben a fe

lét, a ,tiszti veszteségünk még en
nél is nagyobb volt. 

1945 április elején a bizonyta
,lanság felé haladtunk, a győZielmi 

hit iIs elveszett, látván a német SZiÖ
Vietséges kÖZieli összeomlását. Ala
kula ta~nknak immár egy l1eménye 
maradt, túljutni az Enns folyón éS 
nyugati fogságba lesni. 

Az utolsó órákbélJIl a tiszti pa
ranosnokok szinte mindenütt kiad
tá:k az utolsó eligazítást hűséges 
legénységülmek, mondváJn: "Baj
rtársak! Csendörok! Esküvel vá1lalt 
kötelességeinket teljesíterttük, ezért 
,Uszta a lelkiismeretünk! A köreLi 
ÓI'ákban az elLenség kezébe k,erü-

Pál fötörzsörmester lünk. Ne felejtse ,el sen.1ti, mit kí-
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ván egy m. 'lill. csendörtöl a hábo
ruvesztés és a hadifogság! Ha szét 
is szakítják majd kötelélreinket, a 
szabadulás után ismét keressük 
egymást! Köszönöm hűségte~et, 

vitéz és kemény helytállástokat, a 
magyarok Istene legyen VeLetek a 
közelgö tragikus OOJPokban!" 

Az utolsó parancs eWhangzása
kor a csendörcsizmák épp úgy pat
tantak vigyázzba, mint otthon a 
laktanyában. Olyan válságot még 
nem talált ki a magyar vég~et, 
hogy a csendőJ:..ök meg/rettentek 
vom töl<e, v,a:gy b~y a csendör 
lelkiség összeomlott vo1na! ... 

Ezidöben alakult meg a "látha
tatlan kötelék". A hadi- ogolytábo
rokban, a bajor tanyáko, az oszt
rák. falvakhan, vagy a I' má oom
bázott német városokban. 

A nyugati megszáhló had regek 
1áJtván a csendörök példás ga
tartását, s:wrglalmát, munkak:ész
ségét, több a1aku1atukat saját szol
gálatukiba állították. Hamar rájöt
tek, hogy a magyarok osak formai
lag voltak ellenségeik, magyar osa
patok a nyugati fronton sohasem 
harooltak. A sz;étesett csendőr kö
telékJek több helyen újból egyesül
tek. Az össZleomLás után egy évig 
jóformám nem volrt se közlekedés, 
se pós,tafor.ga1om, a "láthatatlan 
kötelék" már élt, csaik az össz;e
köttetés hiámyzott ... 

Ezidöben Graz-ban, a Geidorfs
gürtelen, egy erös1elkű. keményfel
lépésű magyar köműVies vonta ma
gára a figyelmet, kit szinte egy kis 
magyar csapat követett a napi 
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munkába, hogy azután este a so
vány vaoso>ra után annál nagyobb 
figyelemmel tárgyaLják. a napi ese_ 
mén,yekJet, heszélgiessenek az lelve_ 
szett hazáról és a kilátástalan jövo_ 
ben ,is találjanak valami kiutat .. 
A köműves Jeg;enyés Pál m. kir' 
csendőr fÖitörZls5rmester volt!. Ap: 
ja a fiatalabb bajtársaknaik:, Lelki 
támasza a kömyékbeli honvéd baj
társaknak és a polgári' menekültek_ 
nek. MiJndenkihez volt jó szava 
mindenkin segíteni akart. Maga: 
tal1tásáJnak hire ment, söt Magyar
országra ,is eljutott. Az otthon ü) 
dözött és bujdosó csendör bajtá 
sak ismertek egy nevet: Jegenyés 
fötörm. Graz! Aztá:n jöttek is, 
egyik a másik utáln. Hónapok, évek 
során több száZ/an, talán e~ren 

.' Ebédeit, vacsorát k,lljPtak, az
kipihenték fáradalmaikat. Kő

Jlegenyés ellátta. ökiet uti:
tanácsokkaL, bajtársa

IJlentek itJovább nyugatI1a . . . Ki 
Ki Linzbe, olyan is voLt, 

Németországig .Ls eljutott. Dr. 
Béla V'o1t ,budapesti újságíró 

a grazi csendörökhöz tarto!Z.ott. 
gyűjtöttek, újságot sokszo

postáztak, a magyarok 
után kutattak. Ezer veszély 

lietartó~tatás" kiadatás" Ti~ 
pail'mánjaiJnak bosszúja, népbí

halálos ítélet lebegése elle
Jegenyés Pál föwJrm bátran 

önkéntes munkáját, me
Isaját c.sendör szíve su~aLlatá

a sokiszorosítottkis újságot 
többezer hazátlan ma

címél'e. Időközben a geidorfs-
körhöz csatlakozott vitéz 
Jenő m. kk. csendőr alez

is! EkJkor máJr egy lépéssel 
mentek! Jóviszonyban lé

a gmzi .osztrák mndörkapi
azt a tanácsot kapták, 

a1akitsanak egy úgynevezett 
-ot, melyet nem 

se törvény, se a megszálló an
hads;weg rendelkezése, ott az
összejöhe1m.ek, beszélgethet-
tervezgethetnek .. . Így is tör
MegaLakulJt a m. km-. csendör 

aság", mely rendszere-
öss~ejött, dolgozott" alkotott, 

a postai összeköttetést 
és Németország többi 

kör" -eivel, miután azidö
a csendöil' közösség,eket "kör"
neveztük. 

vitJéz Subik Károly tábori föleI
kész, pl1elátus kanonok a már hosz
szÚ idő óta megjelent kis, új ság
nak a "Bajtársi Levél" ooViet adta, 
a gondola:tot és a cé1t megáldotta. 
Az 1946-ban indult név lIlélküli kis 
sokiszo!l'Osított újságból így lett Baj
társi Levél, melynek eLsö két szá.
ma 1947. !kés ö ösz.én látott nap
világOt vitéz Karsay Jenö alezre
des s~el1kesztésében. A posta és a 
közLekedési: hálózat javulásávat a 
Bajtársi LeViél eljutott az összes 
emigrációban maradt csendör baj
társhoz. Graz, Bécs, Klagenfurt, 
Unz, lrmsbruck, Braunau, Villaoo, 
Salzburg, Kellenl>evg stb. stb. csen
dör bajtársai éppen úgy olvasták, 
rnirnJt Passau, Waldwe.nke, KÍlrn, 
S imbach , Rfatl1rkirchen, Pocking, 
Landshut, München, Nfunberg, 
Frankfurt, Ho1zminden, o.sterode, 
Heerte, ffildesheim, Travemünd€, 
Koblenz, SaarbrüCken., FreiJburg, 
Lindau stb. stb. osendÖlr bajtál'sai! 
Szívünk beledobbant, amikor elö
SZÖil' bontottuk fel a kis lapot s fej
léoén meglátJtuk a kakastollat és a 
magyar bÍlrodalmi nagycím€lrt, me
l)liet osak mi csendörök viseltünk 
hűséggel a pusztulás ig. 

A Bajtársi Levél 1968-ban a 21-
ik évfolyamába lép s hálánk, kö
szönetünk azokhoz a bátor alapí
tókhoz száll, akik lapunkat akkor 
még az életveszélyben is megvaló
sítot ták! A "láthatatlan kötelék" 
tiszteleg elöttük! 

Lapunk már volt tehát 1947-t<:51, 
a csendőr körök Í!S léteztek, csak 
az össZIefogó központi swrv hiány-
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zott, akkior Ausztria és Németor
szág területén élü csendür bajtár
saink között. 

A magyar emigráció láng.LeLkű 
vezére: vitéz kisbarnaki Farkas Fe
I1enc v:ezérezI1edes ú!r bátor kiáLlása 
a magy,ar errugrációért 1947-.ben, 
lelüsegitette a m. kir. csendörök 
bajtársi közösségének megalakulá-
sát ts. 

MLI1Jt a villám, száguldott végig 
a hír nyugaton: vitéz Farkas Fe
lienc vezds megalakította a Magyar 
Szabadság Mozgalmat! A hirt 00-

vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc 
vezérezredes 
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vebb sajtóvisszhang kísérte, majd 
vitéz Farkas vezds megkezdte moz
galma sZeJ"Viezését. SOlrbalátogatta 
Németország és Ausztria magyar 
,táborait, söt szórványait is, össze. 
hívta a menekült magyaI'okat és lel
kes beszédeket tartott előttük. Jól 
emlékszünk e pilLaJnatoklia, mikor a 
hazátlanság, az üldözés, a nyomor 
és a kilátástal.a.IlJság ette az emig_ 
ráns magyarok százezremek idege
it. Ily körülmények közt, miIIlt a 
víz a szomjas homokpusztában, 
úgy hatott Farkas vezds megjele
nése Dr. Kótay Zoltán rk. lelké ' 
pápai deLegátus kíséretében, t ekiii- ) 
tetünk szinte simogatta a pápai 
arany-fehélr zászlót a delegátus 
gépkocsiján, a hit ébredését a l1e
ményvesztettségben! 

És Farkas vIeros a következőket 
mOiIldotta: - "Magyar Testvéreim, 
eljöttem közétek és hitet hoztam! 
Számbavesszük a menekült magya
rokat, megnézzük és összeírjuk ér
tékeilI1ket. Nekünk egyforma érték 
a föLdroűvestül a minisztefÍlg, a 
honvédtől a tábornoki,g minden ma
gyar, azok gyermekei, öregcink, 
betegeink egyformálIl! A nyugati or
szágok kormányai és a megszálló 
katonai parancsnokság ok is kív 
ják tölem ezt a munkát saját 
kiismeretemen kívül! Jelentke~e
tek a Magyar Szabadság Mozga
lomba! Legyünk büszkék magyar 
származásunkra, tartsunk össze aZ 
idegenben, mert egységben az erő! 
Már megvan az összekötü kaP
csunk, van magyar sajtónk, előre 
saját é.l1dekelnk útján! TáboraiWk-

/ 

sZeI1Vlezze1Jek magyar iskolá
és cserkészcsapatokat, hogy 

W'C' •• l"Vnl,,=teket is megtartsuk ma
az idegenben! Az I!rt!en is 
fog bennünket, higy jetek 

feltámadásában! Stb. s.tb." 
Még 1947 augusztus 20-án vittéz 

Ferenc v,ezds megszervezte 
első nagyszabású magyar össze

az altöttingi Szent István 
'án(10kLatC)t. hol legalább 10.000 

jött ÖSSZle Németország és 
miIIlden vidékéröl. E so

írója akkor is, söt elübb, majd 
Északnémetországból több

km-es utakra indult, noteszé
zsebében végiglátogatta az is

és eLérhető asendür táborokat 
Undauig, KobLenztöl 

hozta és vitte a hílieket a 
"Juliánus barát" útján. AI

száz és száz régi bajtár
találkozott, Lindauban pk-át 

ltoJl[at1:a meg. 
vezds miIndig kitüntetö 

és nagyfokú érdeklü
viseltetett az emigráns csen
iroot. Talán ez voLt egyik 

hogy mozgalma szervezésében 
sZeI1epet juttatott több ma

csendőr bajtársunknak. 
is közvejátszott, hogy a csendür 

közeli kapcsolatba kerültek 
al. Passau-Waldwerkeben 
IstváJn ezd s , Ausztriában 

Dobolyi Lajos ezds, München
vitéz Bogyay Kamill alez, Os

vitéz Megay László 
fektették le az emigráns csen

szervezetet, a m. kir Csendör 
Közösség alapjait. A Baj-

társi Levél eljutott minden ismert 
csendür címre, lassan megtud tuk I 

hogy mi történt az összeoml~ 
után, az elveszett bajtáJrsak megta
lálták egymást. 

A MKCSBK-t késöbb továbbfej
lesztették a fenti törzstiszt bajtár
saink, mindenütt megü.nJnepelték a 
csendör napokat, rendszer-es. össze
jöv,eteleket tartottak. 

A megindult kiiVándolflások 1948 
után 3 világrészbe szórta szét csen
dőr bajtársamat. Ahogy gyülekez
tek új hazájukban, úgy alakultak 

v~téz kisbamaki Farkas Ferenc 
vezérezredes dolgozószobájában 

1967 nyarán 
:, . 
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meg SOl1ba az új MKCSBK·s sz.er:ve
:retek. 1952~ben 40 . országban 48 
csoportunk és szórványunk doLgo
zott. 

1948 tavlaszán, a honvéd bajtár
sak szervooete, a MHBK született 
meg. A csendörök javaresze belé
pett a MHBK-ba is, de sohase osz
latta fel saját csendőr sz.ervezetét. 
A MHBK megaLakulása és srerve
zése utáJn különféle nézeteltérések 
és vrsz.ályikodások léptek feJ. a 
MKCSBK alapító.inál és akkori ve
zetöIDél. Az elmérgesedett viszá
lyokat FoLkusházy Lajos altbgy, a 
csendőrség v.olt :t1elüg)llelöjének fel
lépése 'szüntette meg, ki átvette a 
v.ezetést és VIéllS~éZZlelI őrködött a 
MKCSBK függ,etlensége, egység:e 
érdekében. Az idös altbgy-ot az 
1950-es év,ek végén vitéz KilráLy 
Gyula ezds követte a v.ezetésben, 
ki a MKCSBK vitágsZJervezetének 
csoportjait megszav.a.ZItatva, 1964-
ben ~ 8 tagú és ~nadában é~ 
fiataJlabb g,enemció1ú veZJetöségnek 
adta át él MKCSBK gondjait. 

A Bajltánsi Levél pedig sz1ntén 
ezidöben köLtöz.ött Európából Ka
nadába, ahol új, nyomtatott és ké
pes fornnában látOltit napv.hlágot. 

Most mönek tartjuk, hogy mi is 
megem.lék!ezzünk csendben, ma
gunk közt a mi csendőr swrveze
tünk és lapunk 20 éves évforduló
járól! 

A MKCSBKa hazai csendőrség 
,em.igrálI1JS utódja, hittel és bizalom
maJ tekint előre, a mögöttünk lé
vő göröngyös út lassan a múlt em
lékévé válik. 1964 óta a MKCSBK 
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erös {,el1endülést mutat világvi_ 
szonylatban is. Lapunk példány_ 
száma emelkedik, rovidesen túllép. 
jük az ezres, példányszárnat. 

MiJnt ahogy a m. kir. Csendőr. 
ség otthon a közbiztonsági szolgá. 
Jat eltátásá.m rendeLt és katonailag 
szervezett őr:testü1et volt, a szolgá. 
,l,art milélJtt ,teljesen független a hon. 
védségtöL, az em.1grádóban is meg
mélJfad önáLló szerveZJetJnek és soha. 
se fog fegyv;ernemi niv6n egy más 
swrvez.et alárendffitségébe kierü1n.i. 

Még akkor Isem, ha sajnos, e 
laz lem1glfációs életben példák 
akadtak. 

A csendőr srelLemet cs,ak. mi 
csend örök ismerjük, azt ápoljuk. A 
katonaszellem honvéd korunkbaJtl 
és még előtte az iskolábéllll, szü1e
imktŐll ragadt ránk. Ismerjük kö>te
lességeinke.t, :t1eLadatainkat, azokat 
:teljesítjük. Biztosak vagyunk ab
ban ~s" hogy a szülöföldént, az 
'e m i g if á n s' k!öte1ességteljesítés
ént IélJránylagosan többet teszünk, 
mint bármelyik emigráns S21erveZíet. 

Ismerjük az emi,g.ráJns csendfut, 
bírunk benne, hogy a )áthatatlan 
kötelék" tovább fejtlödik s eszmén
ket, küzdeLme1nklet egyszer a ro 
gyarok Istene áldásával haza ds v 
het jük. ELőre osendőr hajtársaim! 

Nyugaton, 1968. február 14. 
HíVien, Becsülettel, Vitézül! 

Kövendy Károly 
A m. ktr. Csendör Bajtársr 

Közösség ügyy;ezetö elnöke, 
a BajtáI1si Levél swrkesztOje 

.. u."" .... j.,J zolgálat a rádió· ügyeleti szobáhól ... 
1944 nyélJrán, meLeg, kellemes es
boruLt a Böszörményi úti csen

vidékére. .. Bent ül
a l1ádióügy,eleti szobábéllIl, hal
Budapest ,I. ;rádióállomás mü
sz.óLt. Szívhezszóló dalok, stá

vidítottak s sz1nte kikiváin
a>:~télilm a budai hegyekbe ... A ba
_1~au:~V~ hangulatot hirtelen csend 
aakít()tta félbe, elhalkult Budapest 

és a következő pillanatban meg
a bemondó: "Légiriadó Bu
LégiTiadó Budapest!" 

üg)lieleti szoba ablakai alól 
_UVIJ"a..tU a futkosást, fegyv,erzör-

Csendőr bajtársaim az óvóhe
s1ettek. Csak a kapuörség, a 

.uu.:;'WJLw' telefon szoJgáLatos csen
és jómagam maradtunk helyün

A szotgálat az szolgálat! Fe
-"''''-OU figyeltem a csendőrrádi:ót, 

OIliIlall nem szólt semmiféle kü-
parancs. " Kikémleltem 

elsötétített város felé, Buda sö
cs'endben várta a jelzett lé-

Nem kelJett sokáig várni. Már 
a délről jött gépek, nagy kö

jövetelével számoltam. Percek 
már hallottam is a bombaso

robbimását, az ablaküve
remegtek, pedig a bombasző
messzi feküdt tölünk, valahol 

délJi részén a petrúleumtároló-
terítették ... 
kö,telék. zÚJgásának clmúltával 

a rádiótáviratokat, melyek 
hátra voltak. KolozsvMra, 

Arányi Gyula törzsőnnester 

Ungvárra és Székelyudva:rhelyre 
közvetítettem l1ejtjeles táviratokat. 
Alig végeztem. munkámmaJ, meg
szúlalit a teLefon. 

A drót végén egy izgatott férfi
hang a kÖVietkezökiet hadarta: 

" Halló, itt mohácsi révkapiJtány
ság! A Szent István gőzhajó útba
indult Budapestre. Most befutott 
jelentések szer1nt ellensé@es repü
lögépek vizi uszóaknákat szórtak 
a Dunába Paks környékén és hosz
szú szakaszon elaJmásították a Du
nát! A hajóval nincs rádióösszeköt
te1lésÜink:. Felhívtam Budapest I. rá
diót, hogy állítsák le a hajót a to
vábbi intézkedés1g, a hajó állandó
an figyeli a budapesti rádióadást! 
Egy nő elutasított azzal, hogy. nem 
foglaLkozhat ilyen kérelmekkel, 
mert a Budapest I. rádiót az el
múlt napokban a légoltalmi pa
ranosnokság hatáskörébe utaltálc 
Sajnos, mi képtelenek vagyunk 
megállítani a hajót! Kérjük a csen
dőrség azonnaLi intézkedését!" 

"A hajóval nekem sincs kapcso
latom, de aZ/ért azonnal cselek-
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szem!" - válaszoltaan a mohácsi 
révkapitányságnak. 

Azonnal felhívtam Budapest I. 
rádióállomást. Az említett szoLgá
liatos hölgy engem is azzal utasí
tott el, mint a mohácsi révkapittány
ságot. - "Hát akkor kérem a lég
oltalmi pamncsnokság teLefonszá
mát!!" - r.iJvalltam rá a höLgyre. 

- "Azt nem adhatom meg!" -
jött a f,elelet. 

Eme már 'elfogott a méreg és ke
mény szolgálati hangon léptem iel 
vele: - "Kél'lem a nevét és szol1gá
Lati beosztását!" - "Mit alkar a ne
vemmel?" -, kérdezte a hölgy. -
"Én semmit, hanem majd a hadbí
róság akm vaLamit! Abban biztos 
lehet, hogy a l'Iévkéijpitányság rám 
fog hivaItkom, én pedig természe~ 
tesen önre, így alkalma lesz megta
nulni" hogy hábo,rú van és nem bab
ra megy a játék!" 

Ezt a mondato t már a kemény, 
tettrekész csendör mondotta belö
lem. 

A hölgy megijedt, r.emegö hang
ján éreztem: - "Hát kérem, kivé
telesen, de az ön fe1elöségér:e meg
teszem!" - "HaLló! Itt Arányi Gyu
la örmestJer, rádióügyeLetes csendör 
beszél a budaipesti csendör híradó 
szárnyp·aranoSiIlJOkságtól! Hilvatkoz
zon rám bárkiné.l, én vá1laLom a fe
lelöss~et!" - feleltem a hölgynek. 

Néhá1l1.y máisodperc múlva Buda
pest I. r,ádióáJ11omáts megszakította 
az adást és a kÖVietkJezöket halLot
tam: - "Szent István gőzhajó fi
gy;elem! Szent István gözhajó fi
gyeLem! A további iJrutézkedésig ott, 
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ahol van, horgonyozzon le és várja 
a további utasításokat!" 

Megkönnyebbülten sóhajtottam 
~el! A Szent István hajó, mely je
Len~eg csapatokat és sebesülteket 
szállít, talán megmenekült! 

Vagy 20 perc múlva ismét csör
gött a telefon. Az elözö férfihang 
hívott a mohácsi revkapitán~ság

tól: - "Köszönöm őrmester úr! 
Hiába, ha már minden kötél szakad, 
,akkor a csendörséghez kell fordul
ni, azok mindent elintéznek! Ha 
éLetveszély forog fenn és 
re van szükség, önkéntelenül a 
kakastol1at látjuk és a '-",<:;>J.IUUl l:l.<::~

hez fordulunk!" - "Köszönöm, vé
ge!' - feLeltem és letettem a kagy
lót. Az órára pillanatottam, mely 
közel éjfélt mutatott. Aztán kopog
tiattak és belépett Szita örm., fel
váltottak. Felkötöttem kardomat, 
fejembe húztam kakastollas tábo
ri sapkámat és kilép tem a folyosó
ra. A kapuörség elött együtt lép
tünk ki a laktanyából a telefon
ügyeletes csendörnel. Megkérdez
tem tölte, hogy miért kapcsolta ép
pen a rádiói1gye1eti szobát? 

- ,Hát azért, mert az izgatott 
férfi valtami rádióöslSzeköttetés 
meg;szakadásáról, hajóról és üze 
zaVial1ról hadart. MtViel :rádióüg 
nek gondoltam, azért kapcsoltarn 
tehozzád!" 

Mosolyogva, jókedvűen ballag
tunk Lefelé a Fery Oszkár utcán ... 

A másnapi hadijelentésben töb
bek közt olvastuk, hogy utászcsa
pataink többszáz úszóakInát haláSZ
tak ki a Dunából Paks alatt .és tet-

ártalmatlanná. A Budapestre mat és induJitJarn szolgálatba. Nyu
Szent István hajó megmene- godt leLkhl.smeretem, köte1ességte1-

a felrobbanástól és elsüllye- jesítéshez szotkott természetem jó
--"' . ....., •. A hadije1entés nem említet- érzésével a budapesti osendöl1lakta-

hogy mindez egy híradó csendör f lé nya e .... 
és határozott fel1é-

eI"edménye volt. Öröm töltött Nyugaton, 1968. február 14. 

majd felosatoltam ismét kardo- Arányi Gyula Wrm. 

Hogyan lehet megölni az egyesiiletet? 
lenti kivonatot a "Pittsburgi 

1968. január 5-i szá
vettük Először mosolyog

a 13 pontból áIIó "szabályso
p:at()n", aztán rájöttünk, hogy 
-.u:1Utu. ráhúzható a csendőr emig

néhány tJa,gjának magatartá
is. Bajtárrsak, olvassuk figye-

. Az üLések!en I1észt nem vennI. 

Megígérni a megjelenést és 
él1kezni. 

Ha jobb családi program van, 
•• """,ftl .. ", nélkül egys21erűen elma-

Megjelenés ese1Jén helyte1ení
a többség határozatait, a veze

,el·len suttogó rágalmazást in
és bírálgatni ülés után a tag

áLlásfoglalását. 

Semmiféle felelősséget, mun
nem vállaLni, mert végered

sokkal kényelmesebb bí
hogy mások miképpen 

feladatukat. 

6. Ennek cl1enél1e, hogyha nem 
választanak meg semmi féLe tiszt
ségre: mélyen megsért.ödni és ki
lépni! Hogyha kJe~esen elfogadsz 
vaLamilyen tisztséglet, akkor már 
másnap megf,eledJreznJ róla, magá
ra hagyni az elnököt! 

7. Ha véLeményedet kérik, lehe~ 
töleg kétJértelmü1eg vá1aJSzolj. Sem
mi határozottság! - Utólag v1szoot 
keményen mondd meg a vélemé
nyedet: így kellett volna t!en!lli! 

8. Semmit sem csinálni. Vagy ép
pen csak azt, ami alól nincs kibú
vás! - Ha azonban azt 1áJtod, hogy 
nélküled is eredményes munka fo
Lyilk, mások önzetLenül és becsüle
tesen dolgoznak. - ne habozz: 
itass Ie néhány sem.mivevalót és hí
reszteljék, hogy az elnökség egy 
!kis "klikk" kezében van! - Ha rá
jönnek, azzal védekezz, hogy nem 
te mondtad, mások mondják. ... 

9. Ne hozz egyetl~ új tagot se 
az egyesületbe! 
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10. Hogyha társadalmi- és művelö
dési összejöveteleiket rendez az eL
nökség, mondd rá, hogy fielelötLen 
költeklezés. 

11. Ha mégis boldogul az egy'esü
let, híI1eszteld, hogy az egyesül.et 
haldoklik, a vezetőség nem bírja a 
tagság bi!ziaImát. 

12. Ne fá,~ess tagdíjat és más egye
süLetet se hívj oda ünnepségek 1100-

dezésél1e, mond azJt, hogy nem ér
detnes "azok" közé mooni, mm 
osak iSZ1IllaJk: és semmi udvarJasság 
nincs bennük. 

13. Legfeljebb egymagad láto
gas·s le'l néha az eg}'lesületbe, -
henoegj vele, hogy a te osa.ládod 
milyen előkelő ... 

* 
A smOJk. közt ~ellismeI1hető mün

cheni Nagy Flól1iáJn, a clevelandi 
Csendőr Családi Klikk" néhány 

tagja, újabban a buenos-aÍJl1esi: 
MKiCSBK csoport l-2 renegát veze
tőségi tagja, sőt! Itt látjuk a kaJIl!a-' 
dai MKCSBK központi vezetőség 

egyik levitézLett tagját: Deme La
jost is! Utóbbi élvewéin Kkály 
ezds úr régi bizalmái, elliméletileg 
a ve~etőség elnöke keJ:lett volna 
legyen! Lajoskánk azonban többre 
értJékJelte a kén)lielmet, a semm.itte
vést, a dolgozó bajtáJrisai munkájá
nak krJJtimlását! Ma magas hom
lokát a glóI1Í:a ~énye v:iIláJgítaná, ha 
megillelelt volna az előlege2Jett bi
zaJlomnaJk. Ö azo.nhan 18 oJdalas 
leveleikben uszít doLgozó és ened-
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mén}"ek!et felmutató ve.2Jetöségi baj . 
táI1saIÍ leJ1len, hála IsrtennJek, et1ed
ménytJeLeniH! Mertt a osö bajtársak 
lá11naJk, haLlanak és ítélnek! Meg_ 
láJtják és bemédk az ~azságot az 
ÖIllkimagyamázkodáSit kieI1eső mara. 
ton l€lVieLek el1ooér1e is. 

A MKCSBK világs.2Jervezete pe. 
dig halad az egyenes úton, veze. 
töségJeI ~el:adamt lromo[yan VlelSzi. 
Nem tö~ődÜinlk. a megtJévedt k!isszá. 
mú bomklisztók fU11kálódásaival, 
az,QlIliban lfig}"eLmeztetjük őket, hogy 
lllIÍIIlden mér.ték bete1ilk egysrer s 
eljön a sZlámot1lews ideje is, mik 
rmegmélI'etÜlIlik! 

Ki mint Viet, úgy amat! 

----r---. 

A torontói csendönnúzeum anya
gából: a torontói csoport (hatalm 
ezüst serlege, a mártírhalált haj 
Fery Oszkár altábornagy fényképe, 
a csendörkalap képe (Száraz An~
rás .fötönn festménye), Jegenyes 
Pál fötönn dísz-kakastolla, gyalo~ 
és lovascsendör kardok (linzi BaJ
társaink ajándéka), magyar puska 
a torontói csendörvacsorán 1968. 

február 24-én. 

SENDÖRNAPRA: 

Arcképek - A csendőr 
valami őszintén szépet 

írni, olyankor irigylem a 
"Jn'J.n..<, ~, . akik tudnak a szép sza
_it~,c:u bánni. Így vagyok most is, 
_Jllln.'U! anyugatos emig1ráció egyirk 

féI1fias egyéniségréről, a 
~eLlerne az arcképet 

.~!!ralZ01ru. Nmcs a rokonságom-
csendör, nem is köt hozzájuk 

érdek. csak az a tudat, hogy 
csendőrség volt a magyar falu 

bJztonságánaik, csendj'ének öre és 
ezt a feladatát mindig férfiasan, 
bátran teljesítette. És hozzátehet
jük azt is, hogy a nyugatos emig_ 
ráció csoportjai közül éppen a csen
dőrség volt ·az,amelyet a ránkerő
szakolt új világ ~egirnkább igyeke
zett ferde színben bemutatni, sár
ba rántani. (Mily;en fontos lerme, 
ha valaki a csendőr írók közül 
könyvben vagy cikksoI"Ozatban be-

örségváltás a királyi palotában 1943. február 14-én. A háttérben 
Apánk, vitéz Habsbur.g József királyi herceg, tábornagy palotája. 

/ 
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mutatná a magyaJr csendőr nemes 
arcképét.) 

Legelső találkozásom a magyar 
csendor.rel még gyermekkoromban 
volt, amikor a csehek megszállták 
a Felvidéket. Akkor már nem volt 
ott csendőr, csak az emléke. A mi 
kils sz10vák falunkban nagyon jám
bor, vallá:sos és szorgalmas nép la
kott. Egy kis gyengéjük volt, hogy 
vasárnap délutánonként a kocsmá
ban néha fejükbe szállt a nagyon 
erős borovicska és ilyenkor vereke
dés is volt. Má.r a cseh megszál1á:s 
alatt történt, hogy egyik vasárnap 
szintén összekaptak és a kocsmá
ros áthívta a cseh őrséget, a cetni
ket, de a 1egérnyek ot is az udvar 

porába fektették. Akkor a kOCSmá_ 
ros áthívta a másik cetniket is se
gitségül, de azt ajánlotta neki, hogy 
a tányérsapka helyett az orszoba 
szekrényéböl az ottmarad t kakas
tollas kalapot tegy,e a fejére. Ami
kor ezzel megjelent a kocsmában, 
a legények myomban lehiggadtak és 
szép sorban leültek megint az asz
tal mellé. Hogy' pontosan így tÖT

tént~e, nem tudom, de így mesélték 
ezt Nagy Lévárd környékén abban 
az idoben és minket, magyar gye
rekek!et büszkeség töltött el, hogy 
a magyar csend or a legkülönb 
nagy világon. Így olvastam azt' 
később egy oszinte német könyv
ben is, hogya kanadai lovas csen-

A csendőr zászlóalj díszmenete Miklas osztrák kancellár budapesti 

l:ítogntásakor 1937-ben. 
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és a magyar csendör.ség, a 
legmegbízhatóbb és leghüsé

a.elSell~D rendfenntartója. 
Az emigrációban több csendörrel 

Mindegyik kIvétel nél
a jószándék, becsületesség pél

m.aK~!-'e volt. Bármelyik.rol meg,raj-
3\I101'''''' ... ·L ... ,, .. '''. a nemes a:rcképet. Pél

azt V'eszem, akivel egy;szeT 
az elso emigrációs évben Att

&!m~:Dan. a karácsonyi láger-misén 
Pista Bácsinak hívta 

mert a gyerekek is így 
ot. Redig még nem volt 

ember, feLesége és saját apró 
voltak még - odaha

Mivel akkor csendőr nem me
haza, o is ott maJradt a lá-

gerben és a tábor gyernnekeit sze
rette és vigyázta. A felsöauszt.riai 
Attnang fontos vasuti gócpont voLt 
és a háború utolsó hetében még po
rig bombázták, hogy aztán az 
"ami" csapatok bevonulása után 
megmt gyorsan újraépítsék. A mun
ka sürgos volt, nehéz volt. így az 
ottrekedt magyar katonaság és 
csendőrség vállalta az újjáépítést 
(Ha valaki az itterú tehetösek kö
zül látogató utazást tesz mostaná
ban Ausztriában és Attnangon is 
átutazik, emelje meg a kalapját az 
állomáson, mert annak minden kő
kockájához magyar katona és csen
dőr verejtékcsőppje tapadt.) Pista 
Bácsi i:s ott dolgozott Attna:ngban, 

A csendőr zászlóalj díszmenete Miklas osztrák kancellár budapesti 
látogatásakor 1937-ben. 
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Udvarlaki örségben: a magyar pompei katona, a csendör , .. 
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megéljen és hogy a munká-
bánatát felejtse. Családja elsza

az egyedüllétet férfiasan 
Nekünk, gyengébbeknek 

lYaWan kÖIllIlybelábadt a s~emünk, 
"ba arra az otthonra gondoltunk, o 
takarta a fájdalmat, mert az nem 
illett volna egy csendőrhöz. Egy
~r láttam csak két könnycseppet 
csiIlogni a szeme sarkában, amikor 
a baraklbaal a karácsonyi magyar 
'Inisén az imátk,ez;dtem az otthon

adottakért ... 
Mindenkin segíteni akart. Mint
csak folytatni akarta volna azt 

munkát, amit a magyar faluban 
ba hagyott, ami jószándékú f,el

ta volt mmden magyar csendor
k: vigyámi a csendre, l1endre és 

··ttélni, együttél1ezni a falu. né
vel, hisz o is egy test volt a tes
böl és egy vér a vérükböl. Ott 
attnangi karácsonyit mise után 

tte azt a megható dolgot, amit 
éz elfelejteni Abban az idöben 

szál mg tulajdonosa voltam 
am is. Azt az egyet mosta ki 

Édesanyám mmden .hét végére, 
a láger-mi:sékl1e tiszta legyen. 

. ta Bácsi látta, hogy az iJIlg min
, ugyanaz, vagy máshogyan tud

meg, ,elég az hozzá, hogya mi
után egy kimosott, kivasalt 
ndőringet adott át karácsonyi 

jándéknak. Késöbb megtudtam, 
neki is mindössze két inge 

olt, " Ki merné tagadni, hogy az 
. grációnak is van höskora és a 

yomorúságban is lehet szépen 
olkozni és nemesen csele-

Pista Bácsi nemes csendőri aIOC

képéhez hozzátartozik még a vég
te1en becsületesség. A magyar 
csendörök nagy ~ésre a falu fiatal
ságából rekrutálódott. A falusi em
ber ti:sz1JességJéhez még hozzájött 
a katonai nevelés és a törvény irán
ti tisztelet is. Éppen az e!I1kölcsi 
ho,zzá:férhetetlenség tette a csen
dört az állam leghűbb őrének. 

Hogy egyik-másik rends,zer, vagy 
klikk időközönként a saját politikai 
céljaiTa használta ki öt, ez nem az 
ö bűne volt, hanem az egész orszá
gé, melyengedte létezni az iJyen 
kilengéseket. Az emigrációban Pis
ta Bácsinak is lehetoség~ lett vol
na rossz utakat járni anyagilag, er
kölcsileg is. Ö megmaradt becsme
tesnek, hűségesnek. 

Élete további menetéröl, SOlr.sá
ról már nem tudok. Amit akkOil' 

tudtam róla és amit itt lejegyez
tem, az méltóvá teszi ot arra, hogy 
példaklépnek v,együk, amikor a hű

séges, becsületes magyar csendőr 
arcképét rajzoltuk. 

Rev. Dr. Szépe László 
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CSENDÖR LETTEM 
Írta: Kiss Sándor fötörm 

l. 
Rej, de II1ég vlOlt ,az a .szép 
Midön 'elhagytam fa1umat. 
E,bbúcsüztam jó Anyámtól 
É,s a három kis hugomtól. 
ELiIlldultam vándor útra, 
Osendölr lettem mndnek Ul"a. 
Vas.f.egye1em, ,szigorúság, 
Mindenkivel pártatlanság, 
IgaZiság és kötelesség, 
Volt a jeLs.zó és a szentség. 

2. 
Egri osztály á!l1ományom, 

nap, 

Ott Vlettem :Pel a podgyász.om. 
ElslÖ daI1ab a zubb9illYom, 
Foltos volt az, n.em tagadom. 
A oodrágom és a oSlizmám 
Háborút járt, mint Édsapám. 
A kialapom, amit kaptam, 

EgyetIen voLt a mktáI'ban. 
SZláJma nem Vo,lt, de méretre 
Nagyobb volt, mitnt az én f.ejelll. 
Ha a fülem f.oo:Il-JlJem tartja 
V,alólszínü, elnyeLt volna. 
És, hogy elöl lássak töle, 
Segített itt la jobb kJeZiem. 
Később aztán megtailllUltam, 
Hogy újság is van, amilYel aztán 
Kibéleltem kalapomat 
É's állt, mint a paranos'od,at. 

3. 
FeLesküdtem, csendör Lettem. 
Aláírtam fogadalmam 
S eLindultam iskolába, 
Szent István szép városláiba, 
Huszonötöt írtak akkor, 
Hogy ez tö<rténlt elgy s.Ziép napon, 
NOivembemek :ellsö ll1apjáJn. 

ELSÖ NAP AZ ISKOLÁBAN 
Írta: Kiss Sándor fötörm 

l. 
Meglérkieztem FehérváJ.Ta, 
Két évre az iskolába. 
Száznégylen voltunk ÖSSZie5len, 
A .Legnagyobb ·tantevemben, 
Ahol sZiáJmba-vettek nyombalIl, 
Hogy megjö<ttÜJnk-e mi,ndannyi.alll? 
Este kilenokor feküdtünk, 
Mint a bunda, úgy aludtunk. 
Másnap aztán, hétfön korán, 
Jött a napos, aki mondá: 
ÉhV8sztÖ van 's öt pevc múlva 
Kivonulás az udvarra. 
Nagyság szerint sorakozó! 
J obbra nézz! Hangzott a szó. 
Fel a fejjel, be a hassa l, 
Ne tÖlrödj aholnapoddal. 
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Futás, feküdj! Gyakorolni<! 
Vízre, sárra nem kell nézni. 
Így kezdödött az iskola, 
Hogy lel. ne felejtsük azt soha. 

2. 
Voltak köztünk, akik sírtak, 
Simtták az otthonukat. 
Én jó magam fel sem vettem, 
Mert ·egy nappal tovább nb~.T"f'nl" 

Ugrándoztam, mosolyogtam 
S már akkor megfo,gadtam, 
Hogy ha egy' Lesz, ki kibírja, 
Én leszek a másodikja. 
Többen voltunk, kik kibírtuk, 
Mert ötvenen megfeleltünk. 
Ez volt az én elsö napom, 
Rej, de rég volt, de sajnáloan. 

CSENDÖR VOLT AZ ÉDESAPÁM .•• 

Írta: Pálházi András törm 

Csendör volt az Édesapám sz.ép Magyarországon, 
örködött a hegyvidék>en, meg a rónaságon! 

Önfeledten tért pihenni gazdag és a szolga, 
tudva volt, hogy magyar csendör az oltalmazója! 

A mi Apánk nem mehetett esti "nyugovóra", 
portyázott és lecsapott az éji tolvlajokra! 

Olykor-olykor beköszöntött a tanya-világba, 
nádfedeles kis házikók rózsás udvarába! 

Nyugalom szállt mindenhová, amerre Őt látták" , 
mert becsülettel állta helyét az ősi Magyar Vartán! 

Segélyt nyújtott mindenkinek, hol igazat látott, 
de nem tűrte a zsivány, .revasz hazugságot! 

A mi Apánk harcban is volt a betörök ellen, 
védelmezte Szép Hazáját az ellenséggel szemben! 

A mi Apánk jó munkás is, dolgozik a gyárban, 
s minden kincse kis családja ebben a Világban! 

Szomorú már a mi Apánk, nem olyan mint régen, 
mert Szép Hazánktól távol vagyon, künn az idegenben! 

TestVléreit legyilkolták ázsiai hordák, 
sokat búsul bánatában ,ami Édesapánk. 

Ne szomotkodj Édesapám, haza megyünk mi még, 
Húsvétra vagy Karácsonyra csendör leszel ismét! 

Én tűzöm fel zubbo,nyodra a koronás jelvényt, 
Istenünk majd >eligazít és Ő haza segit! 

Csendör lesz az Édesapám, büszke vagyok "Rája"! 
Oh Istenem segítsd haza szép Magyarországra, . 

, Nagy-Magyarországra!!! 

1956. október 21. 

19 



Rákóczi János fötőnn és Lukovits János őrv Kanada 100 éves születés
napján magyar ruhában szolgálják ki vevőiket a torontói piacon farmjuk 
kiváló tennékeiből. Ez alkalommal Toronto polgánnestere elismerését 

nyilvánította nekik. 
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VALAKI ÉBREN VAN ... 
Írta: Komáromi József tőnn 

Ezüstö.s holdfényben 
Rója utak sorált, 
.Admodnak a bölcsők, 
HaLlgatnak a 1Janyák. 

NyújtOOiJk a iialru, 
TOl1Ilya cSiÍ!llan messz'e, 
Hívó smwt küldi 
A osetlJClörJ1el szembe. 

Kalapján huhl.ámzik 
Fénylő kiakas:to11a, 
Messzenéző szeme 
FÜiI1késző motol,la. 

minden füszált, 
akácágat, 

I U""-HIl.lU kertajtót, 
Vakkant6 lrutyáJkat. 

IsmerJ az embert, 
A puszt.ai: lelket, 
Messziről megérzli, 
Hogy kiben mit lelhet. 

Megérzi a bűnt is, 
Ö a törvény őre, 
Minden rossz és gazság 
Gondos üldözője. 

Felfordult világbIan 
Száműzve örökre, 
Vi,1ágvándorrá lett 
A csend régi Öl'e. 

Szívében virágzik 
Mégis a jövendő, 
Titká: hűség, jóság, 
Becsület és erő. 

MesszÍlröl is ébren 
VJiI1raJSZJtja az áilmot 
S egyszer ha.zarviszi 
a szabad világot! 

vitéz Horváth József alhdgy, a 
szombathely őrsparancsnokképző 

iskola szolgálatvezetője egy gya
korlaton 1938-ban. (Alárendeltjei 
"szakállas rém"-nek nevezték a 
vitéz katonát, a m. kir. Csendőr
ségnél külön engedély alapján 

egyedül ő viselhetett szakállt). 
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Dr. Szabolcsi Béla szd s bajtársunk felkérte a Bajtársi Levelet 

az alábbiak közlésére: 

Felhívás 

BajtáI1sak! Keleten folyik a harc. 
Nem tudhatj uk, hogya világpoLiti
ka mikor ér el fordulópollltjához. 
Nekünk magyar csendörőknek mm
den pillanatban készen kell len
nünk. Egy új 56 nem találhat ben
nünket készüLetLenül. Ezért meg 
~ell ál:1apítaJni azokat a legfonto
sabb alapeLve~et, amik,et szem eLött 
tartva ,egyesíteni tudjuk eröinket. 
Ezek az a.lapelvek s,zerintem a kö
vetkezők: 

1.) Csendőr egység. 2.) Csendör 
függetlenség és 3.) a Csendörség 
jövöjével való tÖil"ödés. 

A csendör ,egység . onnan ered, 
hogy mi MikLós Béla volt m. kir. 
honv. tábornOk 1690/1945 sz. ren
deletét '- amel'lye1 a M. Kir. Csen
dörséget ,fteloszlatta és bennünket 
egy megkülönböztetett szigorúság
gal elJál'Ó "Különleges Igazoló Bi
zottság" elé állított - nem ismea-
jük el törvény;esnek és igazságos
nak, e.zért mi ma is az egységes 
Magyar Csendörség szolgálaton kí
vüli tagjai vagyunk, kiknek. felada
ta, hogy egymást támogatva közös 
erövel dolgozzunk sárbatipo1rt Tes
tületünk emigrációs cé1jainak meg

. valósítáJs.á.ért. Eröink korlátozottak, 
de feladatunk számtalan. Ezért 
minden csendör bajtáJrSltlak egy 
-egységes csendör táborban van. a 
helye! 
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A csendör függetlenség azt je
lenti, hogy ez az egységes Csen
dörség az MHBK-tól, a Vitézi 
R'endtöl, a Szent László Társaság_ 
tól és miIIlden más politikai, kato. 
nai vagy polgári szel'Vtöl teljesen 
független Közösség, mely - köt
csönösségi alapon azonban - tá. 
mogat minden magyar célért küz. 
dö becsületes és tÖ1rvényt1sztelö 
egyesületet és mozgalmat. 

A Csendőnség jövöje azt a f, i 

adatot rója ránk, hogy tudásban 
fel~észül~e egységes szervezetbe 
bármikor készek legyünk a sokat 
szenvedett NemzetUnk hívó szavá
ra annak segítségére sietni. 

A fenU lillapeLvekböl eredö fel
adatailIlk megoldására itt közlöm 
az elgondoláJsomat. 

Javaslat 
1.) Mmden különbözö országban 

müködö le~nagyobb vagy legtevé
keny;ebb föcsoport változtassa át 
nevét "MagYaJr Csend örök Családi 
Közösségé"-re és ezt a nev'et 
az állomáshelyének megjelölésével 
használja. Pl. Magyar Csendörö 
Csaiádi Közössége ífÜlronto, Kan 
da. Az eLnevezéSIben szeJ1EliPlö csen
dőr szó közÖs testü1eti mivoltun
kat, a családi szó pedig egy közÖS 
nagy családba való tartozásunkat 
jelenti. 

2.) Minden egyes orszáJgban csak 
egy ilyen föosoport Legyen, minden 
más csoport pedig tartozzon az or-

föcsoporthoz, miIllt annak 
Minden osendör köz

cs'ak am.nak a Csendör 
Közösségnek lehes,sen a 

amelyik az öt befogadó QIf

területén mÚKödik. 

csendör, rendfokozatra való te
nélkül, egy szavazattal ren

P1A'CúCl\" • . Smvazati jogát mindenki 
gyakorolja és a választási 

január hó végéig küldi el a 
IIVJLU."'J.. Víagy clevelandi Csö. KÖ~ 

A január 31-e után be:
szavazatok nem vétetnek fi-

A válas-z1lások előtt a eleve
és torontói Cs. Közösség 
hivatalos összejöveteién ösz-

azon csendörök neveit, 
felügyelöi tagságra ajánl. 

a javasLatot mindkét közösség 
_V,,-l\..l.HUU megküldi a különbözö 

müködö Csö. Közös
~eknek. A szavazók azonban nin

kötv·e ehhez a két listához, 
teljesen szabadon választ-

zösség minden választási ,évben ja
nuár 1~ével 3-3 tagot jelöl ki a sza
vazatok átvizsgálására és öss·zeszá
molására. Az öSls.zeszámoJás csak a 
6 tag együttes jelenlétében történ
hetik meg. A bizottság a szavaza
tok összes-zámolása után a legtöbb 
lS~avazatot kapott hét csendört a 
Felügy;elöség tagjainak nyilvánítja. 
Ha azonban a legtöbb szavazatot 
kapott egyének mindannyian a to
rontói, vagypedig mindannyian a 
cl ev elam.d i Cső. Közösséghez tar
toznának, akkor ez'ek közül csu
pán az elsö 5 lesz tagja a Csö. Fel
ügyelöségnek és a hatodik és hete
dik tagságot a másik közösségbe 
tartozó legtöbb szavazatot elért 
egyének k,apjáJk, hogy ezáltal. mind
két közösség képvÍ'selve Legyen a 
Felügyelöségben. Ha a választás
nál a hetedik tagságra két, vagy 
több személy kapna egyentö szá
mú ISozavazatot, akkor azok közül 
a hosszabb csendörségi szolgálat-

. tal rendelkezö egyénnek van el
sőbbségi joga. A betegség vagy 
más ok folytán idöközben megüre
sedett felügyelöségi tagságra a kö
vetkező legtöhb szavazatot elért 
egyént kell behívni. 

6.) Az új Felügyelöség minden 
február 14-00 lép hivatalába és a 
Magyar Cs-endörség ~elügyelösége 
nevet viseli. Székhelye az a város, 
ahol a legtöbb felügyelöségi tag 
lakik. 

7.) A Felügyelöségbe csak olyan 
csendörök választhatók be, akik 
Torontóban, Clevelandban vagy 
ezen 2 város környékén laknak, 
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hogy 'ezáltal a ;f1elű.gyelőségi: tagok
nak. lehetőség,e legyen a fontos 
ügy:ek tárgyélllásám személyesen is 
össz.ejönni. 

8.) A Felügyelőség tagjai a fel
iigy;elöségi gyűléseken az országos 
közösségek. 'egyesületi, vagy belyi 
ügyeivel nem. foglalkowatnak, ki
vév,e, ha valamelyik ügy a Csen
dörséget mi!nt TestüLetet ér;inti. 

9.) A Magyar Csendörség, Felü
gy,elös~e jogi Iszemély és mill1den 
ténykedésben mint ilyen jálr el. 
Ezért a Felügyelöségnek tisztség
viselöi nincsenek és minden tagját 
egyenlö jog ilLeti meg, illetve 
egy,e,nlö köte},ez.ettség tJeI1heli. A 
megbesooléseken mindig nevüknek 
abc sOI1I1endjében más-más, személy 
elnököL A hatáJI"ozathozata1hoz Leg
alább öt taJg egyöntetű véleménye 
szükséges. A haJtáro,zratot ott a 
hely'színen azonnal kézzel beírják 
a Felügy;előség öss~efűzött és lap
számozott nélJPlójába és azt a hatá
rozatot hozó személyek mindjárt 
aJá is írják. A különbözö országok
baIn müködö Cső. Kö,zösségelmek 
szétkü.1dőtt utasításokat is a hatá
roe.atot hozó felügy,elöségi tagok
nak valameIlinyiülmek alá ~ell ími. 
Az újságokiban me:gjelet1lö határo
zatokat csupán kézjeg}'iezrni keLl. 

10.) A Magyar Csendörség Fel
Üigyelőségének feladata: 

a.) Biztositani az összműködést 
a M. Cs. Cs. Közössége különbö
zö csoportjai között minden oJyan 
ügyben, mely a Csendörséget mint 
testületet érinti. Sürgetni és szor
galmazni a különbözö országok-
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ban müködö Csö. Közösségek hi
vaJtalos engedélyeztetését a cleve
landi és torontói mintára. 

müködö Családi Közössé
is megküldeni, az ottani la

~1J'.n.LA<>U való leközlés végett. 
F,e1k,ér,ek minden csendőr csopor

és széts,z6rtaJn élö csendör baj
_1''''''''-<1,,-. hogy javaslatomhoz szól

hozzá és elgiOndolását küldje 
a kaJnadai MKCSBK-nak, vagy 

clevelandi M. Cs. Cs. Közöslség-

nek. Remélem, hogy kölcsönös 
igyekez.ettel és jóakalrattal végre 
megteremthetjűk az együttműkö

dés alapjait és a mindenkitöl füg. 
getlen csendör-egységet. 

1967. augusztus 10. 
Híven, becsülettel, vitézül! 

Sz. B. 

h.) A most d:dönktnt megjelen.ö 
Bajtársi Levél és Egy:esületi Ér te. 
sítö helY'ett havontar, vagy kétha. 
vonkint kiadnJi egy "Csendörségi 
Bajtársi LeveLet", mel}'iet a eleve-
1aJ1lili és torontói közösség felvált· 
va állítana össz.e, és ez lenne a 
Magyar Cseru!örök Felügyelöségé. 
nek és az Emig.rációs Magyar Csen
dörségnek a hivatalos lapja. 

A MKCSBK vezetöségének összesített véleménye a következö: 

c.) A segél}'ieres céljaira felálli· A MKCSBK, mint világszerve· 
tani egy Központi Osendörségá szoros bajtársi kapcsolattal ha· 
gélybizottságot. "'-" ......... a magyarság érdekJeié,rt az azo-

d.) KiadnJi olyan könyveket, me· VliJágné~etű em1gráns szerve-
lyek alkalmasak a Csendörség jó- Ezek az egyháza ink, a 
hírnevének helYJI1eállításálra és a 5mbadságharcos Szö-
csendörség.i ismeretek ébrentaJrtá- egyéb nemz,ethű szerve-
sára. l1yenek pl. A CsendöI1ség Tör
ténete, Csendör NOViellák, az USA 
rendörségJe, amerikai, külföldi ren
dörségi program. A Nemzetközi 
Rendör Akadémia, A l"endörkutyák, 
Rendö11Ségi mentőszolgálat, stb. 

e.) Vásáro1nJi egy központi fek
vésű tó partján néhány holdnyi te
,rü1etet. Ez,en a terü1eten a közössé
gi szellem. ápolására, minden nyá
ron r;endezni egy egyhetes csendör 
táborrozást. - Ezenkívül 1'=":''-'''''''' 

get biztosítaIni arra, hogy a CSI;m(l~ 
ba~rsak ott kis faházaJkat épít
hessenek és azt a maguk és család
tagjaik üdülésére bármikor hasz
nálhassák . . 

f.) a Csendörséget ért sorozatOS 
rágalmazásokat a helyi lapokban 
visszautasítani, s ugyanakkor a 
visszautasítást a különböző orszá-

VilágviszonylaJtJban közös az 
a MHBK-val, a honvédek vi

A Vitézi Rend és 
Szent László Társaság hazai: és 

lovagr,endeík. A Vitézi 
jutalmazza és tagjai sorába 

a hálborúban az ellenség 
vitéz és bátor magatartást ta

csendör bajtársainkat. A 
Lász.ló Társaság jutalmazza 

soraiba sz.eretetteD meghívja 
csendör bajtársainkat, 

az emigrációban Magyaro r
és a magyarságért önz.et
eredménY'es és jó munkát 

folytattak. Mint otthon se volt be-
yása ra ffi. kir. Csendörség mű· 
és ére ra Vitézi Rend-nek, itt 
s, ugyaJIllÚgy a Szent László 

l'6rsaságJnruk sincs semmiféle befo· 

lyása működésére, ez osak értéke· 
li az emigráns jó munkát. Ugyan
csak az 'emigráns csendör szerve
zet, a MKCSBK teljesen függet
len a MHBK-tól. 100%-os rbizonyí
to,tt tudomásunk szerint a cleve
landi csendör család pedirg aláren
delt s~ervezete a MHBK-ll1'ak, azaz 
ök feladták önállóságukat. Ugyan· 
csak feladták csendör önállóságu
kat a müncheni, detToiti és a buf
falói csendör bajtársairnk is. 
M~nden csendör tagja lehet a 

MHBK~ak is, de elsősorban saját 
csendör szervezetünk támogatását 
kívánjuk a csendö,r bajtál'saktól s 
ez világos, külön magyarázato t 
nem ~gényel. A MKCSBK nemcsak 
a múlt idézésében él, hanem dolgo
zik a jelenben és felkészül a jövö
re, szülöhazánk felszabadulásának 
esetJére ilS. 

A szerzö Le1leg~ben él, mikor 
sokszm elképzelhetetlen dolgokat 
ír! 

A m. kir. Csendö,r Bajtársi Kö
zösség egyetLen csoportja se fogja 
soha neiV'ét "Magyar Osendörők 
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Családi Közösségé" -vé változtatni. 
Ezt meghagyj uk Clevelandnak! Mi 
büszkék vagyunk arra, hogy az 
utolsó magyar emigrám.s s21eJ'Vezet 
vagyunk, mely viseli a m. kiJr. meg
nevezést! Er1re mmket soha seniki 
~el nem jQgosított, hogy történelmi 
nevünket, a magyar tradidólmak 
pusztulásig való hOI1dozói,t meg
fosszuk a m. kir. j',eLemelö megje
löléstöl! Különösen nem az 1947-
es kommurosta "választások" és 
az államforma szovjet szuronyok 
jelenlétében Vialó megválto,ztatása, 
melyből kiJrekes~ették a magyar 
~egyveres erök tagjait, a felső osz
tályokat és a középosztályt, a nyu
gatra menekülőket, s általában 
mindawk,at, akik a ma~ar törté
nelmi hagyományokat szívükben 
őrizték! Ezért szeretjük cső szer
vezetümket: a m. kir. Csendőr Baj
társi Közösség 20 éves szervezet s 
nagy elődeink alkotását büszkén, 
emelt fővel követjük! 

Emigráns csendőr csoportjatnkat 
nem lehet erőszakkal semmire se 
kén)'lsZieríteni, kmönösen arm, hogy 
az USA-beli MKCSBK csoportjaiJn.ki 
Clevelandhoz csa:t1akozzmak. A 
szerző nem ismeri ezen csoport ja
ink nézeteit, nekik eszük ágába se 
jut nevük megváltoztatása és a cle
velandi csendÖtr családhoz való 
csatlakozás. (New Brunswick, 
Courtland, Bethlehem, Pittsburg, 
Chicago, Mi:lwaukee stb.) 

Az elméleti síkoo futó te~ervé
nyes alapsZiabályok, melyek a gya
kOI1latbCl!n kivihetetlenek, csak az 
író jószándéku, de a való éLettől tá-
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voli, baj1társaimJkkal nem érintkezö, 
így a helyzetet nem ismerő sZierz6 
gondolatai maradnak. 

A MKCSBK "Felűgy,elő BizottSá_ 
ga" időközben már megalakult a 
rangidős ,ezredes bajtársainkból, 
akik éberen örködnek a MKCSBl{ 
sorsa ~e1ett. Az idő eltelt, ezvedes 
bajtá~sailIlkat magas kora Itizárja a 
közé~etben való aktív szweplésböl, 
a MKCSBK vHágsZ8I1v1ez-etében ez
ért történt ŐI1ségválltás 4 évvel ez
,előtt, mikor a mUll1kát a fiatalabb 
generáció aktív tagjainak adták át 
s ehez csoportjatnk és a MKCSB 
35 főnyi vezetési bizottsága hozza
járult, az új vezetőséget munkájá
ban többszörösen meg,erősítette. 
Ez a vezetőség eddig közmegelége
désIre végezte feladatát. 

20 év során kialak.llt jelen gya
korlat a legcélravezetőbb! Három 
vi:lágrész több mint 40 országában 
élö csoport jaink önállóak, a ma
guk életét úgy irányítják, ahogy azt 
ök jónak látják, ahogy a helyi kö· 
rülmények megengedtk. Rendezvé
nyeik, adakozásaik bevétele fede
zi a MKCSBK központ munkájának 
anyagi kiadásait: a központi segély
szolgálatot és lapunknak, a Bajtár
si Levélnek megjelentetését. 

A szerző ismételten a fellege 
ben él mi!kor a központi lap kiadá
sát h;vonta kivánja. A ve2letőség 
tagjai és a Bajtársi Levél sZierkesZ-

tője dolgozó baj társ ak. Fizikai1~g 
képtelenség a lapot havonta megJe
lentetni, mert ily rövid idő alatt 
nincs idö annak elkészítésére éS 
póstázására. Azt senlti se kívánhat-

hogy eZien bajtársaink kenyér
állásaikat adják fel a fenti 

érdekében. A munka ugyis ön
rendkívüli fáradtságot je

igyekewttel jár. 
MKCSBK központ még vitéz 

Gyula ezos, közpooti veze
idejében felkészüLt arra az eset
hogy egy l1endkívüli változás, 

az eITÚgráns csendőrség 

_va'.L~. cselekedjék! Azért alkotta 
a "küldöttségi:" alapot, kiválo

a küldöttség vállalkozó tag
Ezt a tervet már részben m~

ósítot~tuJ:\:. az alap növekedik. A 
éppen a clevelandi csendör 

IIU<''''''.LVL. tartozó Bíró Kálmán ezds 
meg, föL~ azoo az alapon, 

a ,terv ~tói "nem kérdez-
meg a olevelandi idősebb, ta

bajtársaJk véleményét". Mi 
éI1ezzük, hogya MKCSBK-nak 
éppen elég tctősebb, fiatalabb, 

VCl"LLCl.~L és vállalkozásokban is 
tagja iS nem szükséges a 

SBK-ból kiváLt renegátok vé-
,,,'"',,,,,_U'-"'. 'kikérese. 

MKCSBK központ minden 
,tiltakozott a csendörséget 

sajtótámadások esetében, azo
vissZJautasította vagy önállóan, 

egyházainJk és más nemzeti 
együtt. Ezen fel

változatlanul folytatj uk. 
könyvkiadás is programunkon 
Már SZieI1e1Jnénk nyomtatásban 
a m. kir. Csendőrség történe-

is magyar-angol nyelven. A kéz
elkészült. Az író miJre vár a 

Távolabbi terv egy 300 
fén)'lképillusztrációval kia-

doU osendÖl1könyv a Bajtársi Levél
ben megjelent legsikerüLtebb elbe
szélésekkel és szolgálati, harctéri 
események megörökítésével. Hisz
szűk, hogy e könyvek öregbíteni 
fogják a csendőrök lkiváló szolgá
lati ténykedéseit a haza. békés és 
válságos idejében az olwsóközön
ség előtt. 

A MKCSBK vezJetösé~ szívében 
izzik egy csendőr farm megvételé
nek szándéka, mnak felparcellázá
sávaI egy csendőrfalu létesítése Ka
nadában. Ehhez azonban még idő, 
to;vábbi anyagi áldozatok -1rellenek 
s igéIletünk van ar.ra is, hogy egy 
derek törzstiszt BajtársUil1k: anyagi 
áldozatából a szép terv belátható 
idön beLül meg is szüLethetik! 

Szívesen vesszük Bajtársai:nk 
hozzász;ólását a fentiekben tárgyalt 
összes kérdésekIle vonatkozóan! 

* A clevelandi "Egyesületi Értesí-
tö" 1967. decembeni száma Dr. Sza
bolcsi bajtársunk elképzeléseihez 
már véleményeket is füzött. 

Többek közt azt írják, hogy a 
MHBK-tó<l való teljes függ,etlenség 
kizámá az eszmei, tehát bajtársi 
együttműködést. Ez nem áll, mert 
éppen a közelmúlt éViekben bizo
nyítottuk be, hogy az önálló MK
CSBK-s- csoportjamk felemelő kö
zös Ü[lnepségeket, összejöveteleket 
tudtak rendeZini v1lágsrerte. Osak 
a Bajtárs~ Levél 4-5 legutóbbi szá
mait kell végiglapozni ennek meg
cáfolásához. (Sao Paulo, Toronto, 
New Brunswick, Calgary, Melbour
ne, Milwa~ee, Welland stb.) 
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Az ,egyesüLeti értesítöjük a MK
CSBK 1954-hen hekövetkezett 
"szétbomlásáról" is ír! (Sic!) Hiába 
nézünk körül, nem látjuk a szét
bomlott MKCSBK-t, söt a MKCS
BK, mint világsZJerv'ezet ma erö
sebb, mint valaha! Ma több csopor
tunk és szórványunk mű~ödik, mint 
valaha! Ma nagyobb az áldozat
készség a MKCSBK tköZJpont ftelé, 
mint valaha! Hol itt a szétbomlás? 
Ja persze, a c1ev,elandi MKCSBK 
szétJbomlott va~óban 1958-ban, mi
kor is a porondl1a lépö klikk megal
kotta a clevelandi csendör Csalá
dot, 19 ·bajtársunk kivételével meg
szüntette .a MKCSBK-t, oharter:ü
~et megalkotó szds bajtársunkat 
kipenderítették maguk közül, kiki
áItottá:k önállóságukat (ök a nagy 
ameri~aiak!) s meg szakíto t ták a 
kapcsolatot a MKCSBK akkori ve
zetöjév,el. Igazán "nemes" cse1ek<e
det voLt valóban, sohse hittük vol
na, hogy egy csendör csoport le
tér a hagyományos csendörhecsü
let útjáról, minek kÖVletkeztében 
kétféLe ,csendfu szerv,ezet müködik! 

Aztán írnak ar,ról is, ha megszü
letne újból a csendör egység és kö
zös lapot lehetne viLág.r:aiho:mi és 
a lap KaJIladában jelenne meg, ak
kor minden "föcsoporttól egy dele
gált szerk<esztöségi tagot" javasol
nak, kik "kányítanák a felelös szer
k<esztöt" és a lap részéne pootos 
"müködési iránYíelvek<et" dolgozná
nak ki. 

Köszönjük szépen! Ez aztán iga
zán nagy és nemes elgondolás! A 
szel1kesztö amúgyis hatalmas ene!-
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giát kivánó adminisztratív munkája 
mellett még kövesse a clevelandi 
,,~eltnöttek" utasításait, akiadással 
járó nehézség,eket nem ismerö de
legált s:rerk<esztöségi tagok hölcsel
k<edéseit is! Ill1ikább a B. L.-nek van 
egy javaslata: adják k<i a Lapot a 
f,enti "felnöttek" havi 12 oldalon a 
delegáltakkal együtt s mi kiváncsi
an várjuk, mily;en lap is lesz az? 
Aztán mi is k<ezÜinkbe Viesszük a 
pi:ros ceruzát és felj·egyezzük kifo
gásainkat! 

Bajtársaik.! Az egység'es, fölény
ben Lévö csendör vHágszervezetn 
a MKCSBK-nak nincs szüksége Hy 
nagyszabású terV1ekre. Mi haladunk 
a magunk 20 év,es kitaposott és 
egyenes útján! Nagy csendö,r csalá
dulllk azonball1 mindenkinek megbo
csát, ha a megtév;edt csopOlrtjai:nk 
belátják hibáikat és visszatérnek 
közösségünkbe. AZJesetben bajtár
si s2leretette1 fogadjuk öket s el
felejtjük a múlt disszonáns emlé
keit is! 

SZ.~MADÁS 
(Beszámoló a MKCSBK vezetőség 1967 évi anyagi gazdálkodásáról) 

áldozathozatal oroszlánrészét 
kanadai baj,társaink mutatták 

élükön .a torontói csopo~unk-
Második hely,en áJi a felfelé 

németországi csoportunk és 
Europa, harmadik az USA, 
Ausztrália és Délamerika. 

Köszönjük derek Baj társaink, a 
MKCSBK él, TestüLetünk fel fog 
támadni! 

E!számolás: 
A Kö,zpont res,reröl a legnagyobb 

és ,legnehezebb munkát a Bajtársi 
Levél kiadása oko.zta. A B. L. há
IiomS~ jelent meg 3-3-6 havi ösz
s~evont számokban 160 oldalon ré
gi szolgálati és más: éIXiekes fény
képillusztreciók<kal. 

A B. L.-re $ 1.280.38 összeget 
köLtöttÜtnk a következ ö megosz
lásban: NyomdaiköltSiégre kif~t

tünk 989.- doLLárt, fényiképklis
sékIie 131.10 dollárt és 'a B. L. pos
taköltségleke 160.28 doHárössreget. 

BajtársainJk beküldött véleménye 
szerint mind a háborús és szolgá
Lati oikkek, mind a !Szép fénykJép
anyag, mmd a bajtársi hírek élénk 
él1deklödést keLtettek és a Bajtársi 
Levélröl a legls:oebb V'élemény<t nyil
vánították. 

A lkö21ponti .adll1in1sztr,áció költ
ség eire a köv;etkezö ös,s2lege~et fi
zettÜik ki: Könlevelek elöállítására 
$ 24. 73-t, postafiók béI11Ietl1e $ 10.-, 
érettségiZJett és diplomás csendőr 
ifjúságunk jutaLmazására szánt ~é
gi 10 Koronás magyar aranyakra 
$67.37-et, a lev'elezés postaköltsé
g,eire és .a Magyarms.zág úérképei
nek postacsomagjaira $ 194.20~t, 

üzemanyag megtérítésl1e (posta, 
nyomda, vám stb.) $145. ll-t, ban
kUink szoLgálataiért $11.54-t, vám-
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költségeklie (térkép, levélpapír) 
$9. 14-t, RCMP magazin elöfizeté
sére 7 példányban $7.45-t, iroda
fels~elielés.lie (papír, boríték, s,ten
cil stb.) $110.10-t, városközti sür
gős telefonra $12.30-t, a csendőr
séget érilIltő könyv-vásárlásra $ 
8.45-t, filmre, fényképekre $68.70-t, 
testvérs~ervenetek támogatására $ 
15.--t, repre~entativ kiadásokra $ 
148.85-t, bajtársi gyorssegélyre (1Illi
kor a segé,lyalap üres volt) $30.--t, 
végül európai csoport jaink meglá
togatására $228.24-t. (Utóbbit az 
ügyv,enető elnök sajátjából áldoz
ta 6 európai csoportunk és szórvá
nyunk meglátogatására). 

A B. L. és a központi aJdmilIlis,zt
ráció pénztárkönyvét 1968. januáJr 
7-én egy gazdászatkezelési tiszt és 
két thtts bajtársunkból álló bizott
ság vizsgálta fdül, azt rendben ta
lálta és a kiadásokkal egyetértett. 

A segélya1apra befolyt összegek 
$4.193.03-t tettek kr. E hata:lmas 
összegböl a központ és áldozatos 
csoport jaink több, mint 220 lKKA 
csomagot küldtek haza az Óhazá
ba öreg, rokka:nt éS! beteg baj tár
sailruknak, csendör hozzátartonók
nak, özvegye.inknek és árváinknak. 
A központ 201KKA csomaggal és 
21 pénzküldeménnyel segitette a 
fenti rászorulókat. Áldozatos és se
gítő csoport jaink közül németor
szági bajtársai:nk és torontói cso
portunk jártak az élen. 

A segély;ezés fele.liészben tiszti, 
felereszben legénységi: bajtársai;nk
nak, vagy hozzátartozó~nknak 
ment. Megható köszönőleveleik bi-
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zonyítják emigráns csendőr bajtár
saink jó munkáját. 

A MKCSBK központ és csoport
jaÍlnk emellett áldoztak a nemneti 
emigráció oéljaira is. Többszáz dolo 
lárt juttattak a kanadar Széchenyi 
Társaságnak a magyar egyetemi 
tanszék erősítésére, a Burg Kastl-i 
gimll1áziumnak, a Magyar 'Cserkész 
Szövetségnek, a Snent László Tár
saságnak, végül a magyar egyhá
zainknak. 

A közpooti küldöttségi alapra 
1967-ben $85.- összeg futott be. 
A kmdöttségi alapon 
$1.604.10 ö·sszeg áll 
alatt bankban. Ez az összeg kama
taÍIVaJ. csak növekedhet, ehhez nem 
nyúlunk, ezz'el nem gazdálkodunk. 

A segélyalrup pénztárkönyvét 
1968. január 13-án az elöbb emlí
tett g. tiszt bajtársUil1k és az ügyv. 
elnök el1enőrizte és rendben t a
lálta. 

A kü]dötJtségi a1aJp pénztáPköny
vét 1968. április 6-án két thtts ve
zetőségi tag és az ügyv. elnök néz
te át, azt ~endben találták. 

A MKCSBK kÖzjpont az elmúlt 
évben változaHanul nagyüzem volt. 
Több, mint 2,500 Levél és péll1z.kűl
deméll1y érk,enett be. Kivé'bel nélk" 
minden pénz adományt azonnal le
vélben, vagy lapo11J köszöntünk 
meg. MiIIlden levéllie vála:szoltunk· 
MiIIldoo kérést elintéztünk, háJtra
lékos ügy nincs. 

Három világrész 40 országával 
az elmúlt 4 évboo szoros kapcso
latunk alakult Iti. A kapcsolat ál-

ónak bizonyult, enért értékes 
Bajtársi Levél hírszolgálata, ez
nagy az áldozatkészség és ezért 

~rték,es a MKCSBK működése! 
A MKCSBK központ szoros kap

esolatban hrulad az emigráció ha
Sonló vHágnénetű snervezeteiViel is. 
Mindez egyire nö'vekvő helytállást, 
~dozatos munkát követel a veze
töségtöl. Mi igyekJSzünk megfeLel
pi a bizalomnak, teljesítjük megal
kuvás nélkül önkéll1tvállalt felada-

bajtársaink biza1mából. 
feladatunkat hűséggel foly

~ .. L'_ .. l_ Testületünk teljes rehabi:li-
Magyarország felszaba-

1U>ULla" ..... F" vagy halálunkig! 
Éppen ezért kéréssel is fordulunk 

fe1szabadító mUil1káját a szülöföl
dért! 

A 'sokszáz e1~siffierő, megértő 

bajtánsunk meLlett l-2 kritikus ma
raton hosszúságú Levelekben lázit 
'a venetöség és annak ügyvez.ető 

elnöke ellen. Az ,emigráns közélet
ben magánéletük,et feláldozó, szó
rakozásukról és saját boldogulá
suk elsöségéről lemondott vezetői
teket táma.dják, alattomban fúrják, 
k,r1tizálják! 

Mondanunk sem kell, a támadá
sok központjában az ügyYlezető el
nök áLl MÜil1chentől Clevelandíg és 
A,l1gentÍil1ától HamHtOil1Íig. Kélidjü.k, 
miért? 

Az okot meg találni nehéz. Irigy
ség a MKCSBK felerösődéséért? 

FéLtékenység, hogy más szerveze
tek alulmaradtak a pillangó igye
kezetükben? Később megtudjuk. 

Itt közreadjuk az ügyvezetö el
nök és a Bajtársi Levél szerkesz
tőjének napi munkarnenetét s ebböl 
kitűnik, hogy mily "róZ!sás" az 
élete. Feladata: 

1. Postárarnenni mÍil1den reggel 
és átvenni az érkező postát. 

2. Bankbarn,enni minden dé,lben 
és beváltani a bajtársi pénzkülde
ményeket. 

3. póstára mooni minden délben 
és feladni az elkészült levelezést. 

4. Naponta megköszönni a pénz
küldeményeket és megválaszoLni a 
beérkezett leveleket. Átlagban na
pi 8 levél érkezik, a legtöbb napi 
20 levél volt. Ert még amaJp el kell 
vég,~, mert másna.p ugyall1ennyi 
érkezik. 
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5. A segélyügy~ és küldöttség i 
adományokat továbbítani. kielil az il
letékes v;ezetöségi tagolmaIk, ktk
nek az a ~eladata. 

6. Telefonon megbes~i, elin
tézmi a különféle bajtársi kérése
~et, informád6kat. THtak:ozni az 
esetleges magyar, vagy osemdövel
lenes támadások ellen. 

7. Képviselni a MKCSBK-t hely
ben és vidékien \OOIllL?eti és egyhá
zi üntnepségeken. 

8. Haláleset idején útbaindulni 
temetésre még az USA-ba is, akáJr 
f~ró nyár, akár hóvihar dühöng. 

9. LegépelJni és a s~edésre elö
készíteni a Bajtársi LeiVelet. Sok
száz levélből öss2leállítani a B. L. 
hírnnyagát. 

10. Nyomdába v,inni a ~ézkatot. 
Elhozni és, kijavítaiIllÍ a kiefelenyo
matot. Majd ,ismét nyomdába v1nni, 
majd átjaJVÍtani a tördelés t. Elhoz
ni a kész B. L. -eket. 
ll. Egy hétvégén a B. L. postá

zása kezdödik délután 3 órakor és 
3 bajtársunk segítségéiVel befejezö
dik hajnali 3-kor, de néha Iieggel 
5 órakor. 

12. Postáravinni a becsomago1t és 
meg címzett BajtáIis.i Leveleket. 

13. F.izetJés nIDCS, a magánélet .nel
jes f.eláldozása emigráns köteles
ség. 

14. RésztvOOilli az összes bajtársi 
gyülésekien és ünnepségeken. 

15. Meghívások alapján hosszabb 
utakra indulni, s2lervez,ni és erösí
teni a osö. szerv;eze1Jeinket, távoiJi, 
sokszor sokszáz mél1földnyd távol
ságban. 
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16. Megfogalma:zni, legépelni, sok_ 
szorosítani és pos.tázIliÍ a csoPOr_ 
toknak, a V. B. tagokltlak szánt kör
lev,elek,et. 

Még tovább folytathatnánk, de 
miért?· 

FeLtesszük a kérdést a kdtiku
soknak: ki vállalja ezt a munkát a 
jeloo feltételek között? Kérjük a 
sürgős jeLentlrezéseket! 

Elfulej.tettük moodani, hogy köz
ben munkába is keH menni és meg 
keLl kieresni a mindennapi kenyeret. 
Az ügyvezetö elnök nem lehet fá
radt, csak gép! Beteg se lehet, mert 
akkor miItlden megáll. Az összeto 
lódott munkát csak. megfeszítet 
.erövel Lehet feldolgozni. Az éjsza
kák rövidek. Sokiszor már világít 
a hajna1 és, osicseregnek a mada
rak, mikor eszÜltlkbe jut, le is kel
Lene f.eküdni valamit pihenni! 

Közben az új viJág hajszája, az 
autófOIigalom, a vezetés, a fáradt
ság, egy'l"e jobban igénybeveszi er5-
inket. A MKCSBK központ mégis 
teljesíti feladatát! 

így utolsó :kiérésünkkel állunk 
elö: ha a Bajtá.J:1sr Levél nem ké
szül el idöben, a fenti elfoglaltság, 
emberi eröink gYiengesége az oka! 
Kérjük Bajtársailtlk megévtését, tű
relmét! Mi nem ~elejtettük el aZO 
~at, amiket vállalt unk. A B. L. jö 
ha késve is. A MKCSBK nem esett 
szét, Illem hak m~, csak késik a 
B. L., mert sajnos, mégsem va
gyunk egészen gépek! 

És így késedelmek.kel, de mégiS 
elöve haladunk! 

Hisszük, hogy BajtáJl"sailIl'k meg-
értettek! 

ISTENI GONDVISELÉS 
Nem vagyok bigott vaillásos. 

J4indig tÍlSzteltem és becsültem 
IPÍflden k,eresztény vallást. Estén
ként, a napi fáradtságos munka 
gtáIn ágyamba kierülve magam elött 
Jltom kÍ!s fa1um templomát, f,ehér 
tornyával, bádog tetejév.el, fehér 
fa}aival. .. FeLejthetetlen hangú 
Jaarlangja, a vasárnapi misék, az 

em.lékét az idö sem tudta 
4111rlOSilt1l bensömben. Falun a vasár

mise hozzánőtt az embevek
Még a hiJtet1eltl is ott volt, mert 

se hiányozhatott a falu irat-
törvénye aLapjáltl. 

A baJbonák,nak Iliem voltam híve. 
'S~állodákban 

ha a köz,elben 

imádkoz.ni, hol szi.ntén "Meg-
W1UUIN már e nép a múltat s jö

" a Himnusz utolsó akkord
fejeződött be a templomozás. 
nekem a háború után mégis 
egy talizmánom. Boldogult 

egyetlen e m l é k, 
is nevezhetném, mert 

István fényképe volt. Ná-

iam volt a legltlehezebb idökhen, 
börtönben, a szoovedések és meg
próbáltatás ok idején. Elöfordult. 
hogy letartóztatások utáln m.i!l1dent. 
e1szedtek tölem, de ez a kép, ma
gam 'se tudom hogyan, de mindig 
nálam maradt. 

A kép jelenlétével Édesanyám 
köre1létét éreztem, ez megnyugta
tott! 

Egyszer ismét börtönbe kerul
tem. Több napi kihahlgatás után sle 

tudtam, hogy mivel vádoLnak Egy
sz.er ismét csikorgott a kulcs 001-
lámon, ismét kihallgatás ra vittek. 

A szobában több asztal, minde..: 
gyi!k:nél IllÖ ült. A megpróbáJ1tatá
sok, álmaUan éjszakák után szÍltlte 
vi:zióim lettek. Az az érzés fogott 
el, mintha mindegyik asztalnál em
bemagyságú karvaly ülne... A 
~egyör még lökött is egyet rajtam 
és ott álltam az egyik asztalnál. 

Láttam, hogy itt reménytelen 
minden! 

- Rakodjon ki mindent az as,z
,talra, ami még magánál van! - ri
pakodott rám az egyenruhás nö. A 
hangra vizióimból maglamhoz tér
tem. 

Piszkos zsebkendő, már használ
hatatlan cigéllI1etta osiJkkiek, dohány
por ... 

- Magánál van még más. ~S el
dugva! Mindegyiknél van valami. 
Azonnal szedje elö! - parancsolta 
a némber. 

Az erélyes szavakra ·lyukas ka-
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bátzsebem mélyéről előhúz tam és 
.az asztalra tettem az ereklyét. 

A nő kezébe vette, szétnyitotta, 
majd rámnézett. S~emeiben láttam 
a meghasonlott életet, fáradtságot, 
szomorúságot. Talán neki is volt 
egy áldott emlékű édesa!Ilyja, ki az 
oltár előtt hosszan és áhitattal tu
dott imádkozni: ... 

Csendesen mondotta: 
_ Tegyen el mindent. - majd 

visszavtttek cellámba. 
MásnaJp a fegyőr újból nyitotta 

az ajtót: 
- János, maga szabad! SZiedjen 

wndent ÖSSZie és jöjjön! 
RabtáJrsaim megrettenve néztek 

ÖssZie. Eddig, akID ek az őr azt 
mondta "maga szabad', azt a bitó
fához vitték. 

Míg a fegyőr felveze,te;tt, barát. 
ság osan közölte: 

_ Ily,en még nem volt! Az elv
társnő szmte könyörgött a főnök 
elvtársnak és sírt. Magát szabadon 
kell engedni, mert maga rendes em· 
ber. Talán beleSZieretett magába!? 

És mit mondott az ezredes elv
táJrs? - kérdeztem az örtől. 

_ Jókedve volt, egy tollvonással 
kihúzta nevét és magát szabadláb
ra helyezte! - válaszolta a fegy. 
őr. 

Kiltárult a börtönajtó, tsmét sza
bad ember lettem. Édesanyámr 
gondoltam, ki Kaszap Is.tv~n út j
kiszabadított a kommums,ták kezel 
közül. Sírva mentem az utcán s 
egy;előre azt Sle tudtam merre, ahol 
nem üWözik a csendört ... 

Nagy János őrm 

. -- T PekárY Felnőtt ifjúságunk őseink nyomdokrun: a hatalmas t~rme~u I ]. okat 
István a new-yorki-állami lovasversenyeken sorra nyeri a kek szalag 
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Vadászkaland a I(árpátokban 
májusát írtuk. .. Az Oszt

MOIIlarchia 7-ik hadse
~~eÉ~nek állomáJnyába!Il, tábori csen· 

péllI'laJIlcsnoki minőség

Kőrösmezőn állomásoztaID. 
Ferenc József császár és király 

nem élt. A BrusszHov féle 
z offenzíva teljes erővel nyom· 

az északkeleti frontot. A 7. had
__ ,~~nrr ugyancsak jókora részt ka-

ebböl a nyomásból az 1.000 
frontszakaszon, amelyet vé
kellett a túlerővel támadó 
hadsel1eggel szemben. 

Az ő1reg Ferenc József haláláJval 
trónt Habsburg Károly foglalta 

Az 1914 júliusi eseményeket 
KároJy főherceg Ko

az ott állomásozó ulá-
ezrednél szolgált. A bukov'inai 

erdők erdötnestere - köte-
előzékenység folytán -, a leg

süket fajd kakas ok egyik 
és egy kapitális szar

_ISD'1k~Lt tartott az erdőőrszemély
megngyelése alatt azzal a cél
hogy Károly főherceg a tava
dürgés, illetve az őszi szarvas

idején majd puskavégre kap-
azt a két díszpéldányt. 

sors azonban másképp döntött. 
trónörökös, Ferenc Ferdinánd 

sság áldozata 1ett azon a 
tő szarajevói reggelen, mely 

az alkalmait az első világ
kirobbantására. 

Rároly főherceg lett a trón vá
yosa. Az állami ügyek Bécs-

be rendelték és ott tartották. Vége 
szakadt a kolomeai szép garnizon 
életnek. Sem a fajdkakas, sem a 
sZaIrVasbika nem kerülihettek a fő
hemeg puskacsövet elé. 

És íigy jutottam én, hosszú va
dászélmény:eim egyik legizgalma
sabb kalandjához, a ki-rá,lyi s üket
fajd lelövéséhez. 

De kezdjük elölről! 
Parádfürdőn láttam meg a nap

világot, hol édesapám 49 éven át 
volt a fürdőte1ep gondnoka. Parád
fürdő belenartozott a Károlyi gró
fok 12 eZJer holdas bekerített va
daskertjébe. 

Bizony többször . megtörtént, 
hogy vaddisznó csordák túrták feJ 
a kerteket. A szarvasbikák nem 
átallották viadalaikat a háztól fül
hallásnyira megvívm. 

Ilyen környezetben mi sem volt 
természetesebb, minthogy 8 éves 
koromban kikönyörög1Jem édes
apámtól az első puskámat. Egy 6 
mm-es Flóbert, sima csövü ~egy 
vert. S amint nőttem, úgy nőtt a 
fegyver kaHbere is. A természet, a 
vadászat szeretete a véremben volt 
már gyermekkoromban és egész 
életemen át meg is maradt. 

Az első világháború kitörése 
Arad vármegyében, Kisjenőn ért, 
mint m. kir. csen dör szakaszpa
rancsnokot. Ott az én körletembe 
tartozott Józs,ef főherceg 42 ezer 
holdas birtoka is, hol az őz, a fá
cán és a fogoly védelme és tenyész-
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tése magyar főúri stiJusban, nagy 
személYZJettel és nagy költségigei 
töntént. A Ilösjenői vadászatok hire
sek voltak nemcsak arról, hogy l-l 
őszi vadászat alkalmával vagon
számra s zállitották a fácán kaka
sokat, a nyu1a1t, meg a fog,lyokat , 
hanem azért is, mert a meghívot
tak közt numdig akadt egy tízko
ronás tejü vadász, aki ültő helyé
ből halomra lOhette az erdő nyila
dékokba hajtott örvös:nyakú fácán
kakoélJSo!kat, az iszkoló nyulakat és 
l-l raV'alSZ rókát is. 
Ne~em e zen a te~ületen szabad 

vadászatom volt! Ami - az ilyen 

vadászbolondnak, mint én -, re nd
kívüli SZierellcsét jelentett egészen 
a háború kLtö~éséig. Akkor ö:nkémt 
jelentkeZItem froIlJ1jszolgálatra és az 
orosz hadszínténre nyertem beosz
tást. Odautaztában, mirvel a lovak
nak pmenőI1e volt szükségük, úgy 
határoztam, hogy az éjszakát a 
magy,ar-bUJkovmai határon, a Ro
tunda havason lévő CSIe:ndőrörsön 
töltöm. '!lettem ezt azém ilS, mert 
az örsparanosnok előre biztosított 
arról, hogy bálmoSlsal töltött pala
csinta fog szerepelni a vacsora át
~e:ndj.én. 

Még az est beállta előtt, báró 

Az osztrák-magyar 7. hadsereg tábori csendöreinek kitüntetése Felsövisón 
1917-ben a Bruszi10v offenzíva visszaverése után a "Kárpát hadtest 

föhadiszállásán. 
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Diószeghy Tibor csendőr főhad

nagy bajtársam csatlakozott hoz
zám ugyancsak a f,rontra való út
jában. S szerencsére, milndnyájunk 
nem osekély étvágyának kielégíté
sére ilS eleg,endÖ:llek bizonyult a 
bálmÜ:s. Még kísérő legénységem 
is megnya1ta a száját utána. 

Másnap I1eggcl pedi:g, nyári verő
fényben és hónunk alatt vadász
fegyvlerrel, az őffiÖt kŐl1Ülrvevő ős
erdőbe tettünk egy sétát. A napsu
gárban úszó őserdő le:nyügöző ha
tása alatt pár száz lépés után egy
zerI1e csak az az érZiés fogott el, 
ogy valaki figyel benillün~et. 

VadáJszokkal gyaktran megtörtk
nik, hogy erőt Viesz rajtuk egy bi
zonytalan érzés: valaki néz! VaJa
ki figyelemmel kíséri mirulen mo~
dulatunkaJt. S most ez az érzés fo
gott el engem is .. 

Diószeghy fíhdgy figyelmemet 
egy szemfordulatltal egy nagy ki
dő,lt fenyő f,elé trányitotta, mely 
20-30 lépésre feküdt előttünk s 
alatta megphllantottam legalább 10 
pulyka nagyságú madarat. Egy sil
ketfa:jd családot zavantunk meg 
reggeli sétánk közepette, amint 
élénke:n fig}'ieLték a két szokatlan 
látogatót. 

Bruszi10v offenzíva visszaverésében résztvett lovas tábori csend örök 
egy csoportja Némethy Ferenc alez parancsnoksága alatt 1917-ben 

a Kárpátokban. 
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Felvebbenésük előtt csak annyi 
időt adtak 'a számunkra, hogy meg
figy.elhettük, mi~erint 3, vagy 4 a 
piros fejüek közül :tekete toJlaza
tot viseJt. A több:i, a tyukok, pedig, 
egysZ!eruségükben ~s impozáns bar
nát. Rövidesen nagy robajjal :tel
eme:1kedtek és eltüntek sremünk 
elől a ,terep egyik hajlatában. 

Ez volt az elsö, vá;~atiam találko
zásom~el a vernek madárral. S 
hála Di,ana Ílstennő jóindull8Jtának, 
nem az utolsó. 

Ezwtán bevonuJ.ván - a most 
még ifend~eJt:1en frontra, - a 'hábo
rú fovgataga engem Íls magával ra
gadott. De én fél pel'cre se szün
tem meg, hogy féLszemmel a vadá
szati lehetösé~eket ne figy;e1jem. 
ErJ1e ugy,a:n nem sok kínáLkozott, 
mert a nagy vadak vadászatához 
több idő kelLett, millt ami egy tábo
ri csendőr tisztm:ek rendelkezésére 
áLlott. KordoniPamnCSiIloki minőség
ben idöViel a 7. hadsereggé növeke
dett harcosoporthoz iIly;ertem be
osztást és sok véráldozattal bár, de 
silrerült f,eLtal'tóztatni a k!egyet1en 
Brusszhlov orff,enzíva nyomását. 

Barátom, BukovÍlna állami erdö
mestere, érthető ag;godalommal les
te 1916 tavaszá:n a nagy harcok f,ej
leményeit. Félrvén, hogy az éppen 
di1rgésben lévő fajdkakas iHetékte
len puskások áldozatává válhat:k. 
Az erdőör jelentése sZ!erint a fajd
kakas már meg is kezdte a tava
szi düI1g'ést. Barátom felajáJnlotta, 
hogy a Károly föherceg részére 
fenntartott kakas lelövésével pró
bálkozzam meg, k!irendelvén mel-
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lém egy erdöört, hogy vezessen az 
ismeretLen tOOepeIl. 

1916. május 5-ének nevezetes 
regg;elén úgy három úra tájt neki
kapaszkodtam a meredek vadcsa
pásnak. PuskávaL a váHamon és 
két tölténnyel a zsebemben. Tele 
reményekkel, hogy vadászéLmé
nyeim legérdekesebbikét végre 
meglérjem. 

Kis üveg1szekrenyben lévö piJSlo
gó gyertyafény meLlett osak any
nyit 'vehelttem ki a vadcsapásból, 
amennyi a kÖVíetkezö lépés megté
teléhez szükséges volt. Az ősfe

nyők ágai, a vadőr k!ezében him
bálódzó lámpa bizonytalan fénye 
azt a benyomást Jreltették, mintha 
egy misztikus székesegyház haj ó
jában volnék. Em még az a temp
lomi csend is 'erösítette, mely a kör
nyé~en uralkodott. 

A legelső zajt, amellyel talál
koztunk két, bizonyára szarvas 
anya és borjújának menekülése 
oko~ta. Az álmukból felzavart ál
laliok a sötétség leple alatt J"ej tek
helyükről riadtJan e1i11antak. 

A tetöIie, ahová igyekeztünk, 
még a hajnal ,előtt érkeztünk meg. 
Az erdőőr eloltotta a mécsest és 
egy bazalt 'lapokból Mszített k ana
pé alkotmányhoz V1ezetett, ahoiVá 
leültünk és él'V,ez1lük a meredek 
vadcsapáson vahó "séta" után pi
henést. 

A tető, ahogyan ki tudtam venni 
a sötétben, egy bazalrt szikladara
bokkal teletüzdelt, IDaigas füvel be
nött, ősi fenyőkkel körül>vett tisztá-

terült ,el. Mt a tető nyugati szé
a fenyők alatt ültünk. 

Amint a sötétséget homály kezd-
felváJltani, a tető túlsó oldalán 

magaJS fenyőn két bagolyhuho
haJ:1ottunk, amÍlnt éjszakai va

hazatérve elfoglalta nap
pihenőhelyét. Gyönyörködé-

közepette ésZl1ev;ettem, hogy a 
megmozdult és feszülten fi
Nem tudtam vele szót vállta

mert egymás lIly;e1vét nem értet
de jelbes,zédde1 ügyesen foJ.yt 

tál'salgás. 
Vizslaszeru v,ise~edését látva a 

töltény belekerült a puskába s 
bdztosítócsapot lezáJrtam. 
A vadőr ikIeleti irányba szdma

A csendet apró, ~smét1ődő és \ 
zaj törte meg. Olyan 

kQPpaná:sok sorozata, melyet 
Z!enekar az ütem összehangO!1á

céljából idéz elő fapálcikávaL A 
•• 0.1'0.(1~ meg~ezdte a düvgést. 

A vadőr ilntett, hogy oovessem. 
óriásfenyők oltaLma alaJtt kör
igy;ekieztünk megközelíteni aJZt 

fát, hOll a kakas dürgött. Vélemé
me~egy,ezett, hogy a keleti 
lévő Legmagasabb fenyön 

mely kissé ktesett a sorból. 
A koppanások rÖViid megszakítá

folytatódtak. Ezekiet a han
a kakas a csörével csilnálja, 
m~nden fajd dÜJI1gés kö,zben. 

legsajátosabb helyzeteket veszi 
hangokat hallatt és puly1k;aka
módjára kioppantgJaJt. Farktol
legyező módjára szétteríti s 

az udvarlás a csőrcsattog

. . ...... (1~ stádiumába kerül, a kakas pi-

ros tollazattal borított arcböre 
összeráncolódik és elzárja fülnyi-
1á:sait. Így a dürgő kakas másod
peroekre süketté válik. Ez az a pil
lanat, mikor a vadáJsz megpróbálja 
megköZ!elíteni a kakast, hogy pus
kavég.I1e kapja. 

A vadőr intett, hogy foglalj am 
-el a v@ető pozicÍlÓt. Az izgalmas 
vadászat megkezdődött. A sötét 
f,enyők alól kiléptünk a sürü füves 
üsztásra. AmÍlnt a koppanások meg
szÜiIltek, mi is meglnerevedtünk. 
Így tÖI1tént, hogy egysrer egy ba
zalt sziklát ölelv,e, puskámat ma
gasra emelve merevedtem meg, 
,mint 'egy rosszuJ. sikerült madár
ijesztő. A vadör se maradt hátra a 
nevet:ségles teSlttartások produkálá
sábaJIl. 

Az ~smételt komikus 1épeg1e.tések 
közepette 20 lépésnyiJr;e közelitet
tük meg a hatalmas fenyőfát, ame
lyen véleményünk s~erint a fajd
kakas dürgött. A sürü f,enyőágak 

mindent eltakartak, nem tudtam 
megJpilllantJaini és lőni. 

A következő pillanatban robba
nássZ!erü számycsapások között a 
kakas ,eLhagyta a nagy fát. A fenyők 
teteje haj,Ladozott a ka~s szárny
csapásainak légnyomását61, de a 
madarat nem láttuk! A kakaJS az 
erdei tisztást délröl övező fenyők 
f.elett valószínüen nyugati irányba 
el1'epült. 

Amillyen hirteLen kezdődtek a 
s záJriIl.yc.sapások, oly hirtelen meg 
is szűntek. A kakas a közelben 
szállt le. A vadőr intett, hogy kö
vessem. A tisztást nyugatról öVíezö, 
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fenyők Legnagyobbikát jelölte meg, 
hogy a kakas amnak a tetején ül. 

A sürű ősfenyögallyak kö·zt azon
baJn nem láttam sehOIl. Nyakam 
annyira megfájduLt az állandó tel
felé nézé:Sltől, hogy szinte elszédül
tem bele. Hajnalodott. 

Hirtelen egy jó gondoJatom tá
madt. HanyClitt feküdtem a vadőr 

álltal j1el.z.ett fa alá és mostmár ké
nyelmeS€!n figyelhet 'tem felfelé. 
Puskám biztonsági zárát kmyitot
tam és .tül1elmesen vártam. 

N em rtartott sokáig. A hajnali 
sZieUő megiLencUtette a fenyőerdő 
sudár lombozatát és, ra tavaszL, hClij
([lali égbolton megpillantottCllm a 
kék eget és a kakas sötét testét, a 
s~ellő áLtal meghajtott fenyő felső 
ágai közt. 

A Nekafw1mer gyártmányú töl
tény éLes csattanáJSát az aJáhu:lló 
ilmka:s zaja kö~ette, aJmint a fenyő
ágak köZlé ütödve leiielé zuhanva 
pont mellém, a száraz és ruganyos 
feny51evél ágyra esett. 

Mielött megláthattam, kinyújtott 
kez,emmel meg tudtam érinteni az 
ős kakas meleg ,testét, a ki!rályÍ! ŐS
kakasét, mely a ki!rály puskájára 
várt. 

ALig klelJtem fel fekvő helyzetem
ből, a vadőr - a környék szokásá
nak megfelelően - kalapjára he
lyezett hatalmas 1ienyőággal ked
veskedett nekem, a sikeres vadász
nak. A hil'ltelen támadt hajnali vilá
gosságban mooarCliffimal a bazalt 
kaJnapén telepedtünk le, hogy meg
vizsgáljuk a királyi kakas t. 

A kakas valóban egyike volt a 
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leg~bb toHazatúakInak és a leg. 
nagyohbaknak, amelyekre ezen a 
vidéken emlékeznek. Tekintélyes 
osőrű fejét piros ar:ctollak diszítet. 
ték és aoé1:tie®ete toUszakáll. 

A hajnal sugarai felébresztették 
a tető apró énekeseirt: és hozzákezd_ 
,tek regJge1i imádságuk éneklés éhez. 
Mindegyik a maga ([lótáját fütyillte 
és mégi!s nagy voLt az összhang. 
Az voJt az érzésem, hogy őket is a 
tró1ieában vaJó gy:önyöil1ködés hozta 
ilyen ÜJUlJepi hangulatba. 

Az idő eltelt! A vadcsapáson való 
leszállás már cs,ak I1övid időt vet 
igénybe. 

Bőséges: borrarvaJó és meleg kéz
szorítás még nagyobb örömmel lát
ta el a sikeren máJr ClImúgy is tiel
buzduLt vooőrt. 

Fogatom a vooosaJpás a:ljábaJn, a 
müúton várt. A 'EClitárhágón HJeJ1eSZ

tÜlL Kőrösmezőr.e hajtottaJm, ahol 
épp látogatóbaJn Lévő 1ieLeségem 
örömmel és jól megé1rdeme1t, bősé

ges l1eggelivel várt. 
A kakas 5 kJg-ot nyomoft és azt 

Európa egyik legjobb állattőmőjé
nek Klagenfurtba küldtem el. 

Almikor 1917 őszén kisjenői ál
'LomáshelyemI1e v~sszatértem, a lie
mekü1 kitömött dÜfgő helyzetb 
lévő kakas.t az ebédlőm falán taIál
taJm. A madár Debl1eoooben 1926-ig 
bmokombm volt. Ekkor vándorol
tunk ki KanOOába s Magyarország 
,elhagyása előtt milnd a k akast, 
mÍ!nd a Itöbb~ trófeámat a DócZY 
lleánygimnázium 1lel1IDésretrajzi roú
zeumának ajándékoztam. Ezekről , 
de főLeg a kakasról 1965-ben sze-

volna biztosítaJni egy fény
De még I. J. ny. áLlamügyész 

t barátom alapos nyomozása 
tudta azt a volt Dóczy gimná

úgyszintén a voLt Tisza 
'_:TV<l,f1 Egyetem múzeumábaJn meg-

A kakas bizonyára egy szovjet 
_tlLU:.<:;U"-,lU.laJU díszeleg, vagypedig ál
al1022:a'ba Lett az is, mint az egész bi

és Károly király a se;ör
fOligatagnak, ami 'l1eánk SlZa

az első vilá;glháboru után. 
-.tUI1(mto,. 1967. nyarán 

Demetr()vits Dezső szds 

(Demetrovits Dezső ny. sms baj
társunk a Legidősebb csendőr Kana
dábaJn. Annak idején Vattay Fwenc 
csendőr ,ems évfolyamtársa és a 
jóbarátja v.rut a szép békeidő
ben. Az elsö világháborut két ha· 
diszalagos és kardos Signum Lau
dis-szal fejezte be, majd nyugdíjba 
ment és végkielégítését kérte, am]t 

aralIly koronában meg is, kapott. 
1926-bam. Kmadába vándorolt ki s 
a második viJlágháborut kövectő 
időkben jószívvel fogadta újkana
dás csendör bajtársCliÍt.) - (A szer
kesztő megjegyzése). 

t 
HALOTTAINK 

Fekete István Mihály főtörzsör-
1967. noV'ember 22-én liövid 

után 60 éves korábClill a 
(Nyugat~ausztliáliai) állami 

eIJmnyt. 
Fekete Bajtársunk: a sz.i;rmabese

őrs pCliranoSlIloka voLt, utáJna a 
----- 1..._ csendőr taJnzászlóalj 
Iegl~<10d{téLtO:la. Részt vett a déli ha

a partJizáneLhárításhan LS Ti-
baJndái eLlen. Özvegye, ikét fel

fia és Leánya, valamÍ!Ilt baj
gyászolják. 'J1emetésén, nw. 
megjelentek csendőr baj tár-

is. Fekete BajtáJl1sunkkia1 egy de
hü magyart és áldozatos csen~ 
veszítettünk! 

Nemesvölgyi Imre szakaszveze-
1968. március l-én BaLhannCllh-

ban, Dé1-AusztráHáJbClill '48 éves ko
rábaJn hirteLen elhunyt. Özvegye és 
négy gyermeke gyászolja bajtársa
ilu kívül. Az adelaidei csoportunk 
ve~etöje a haLálesetről értesülvén 
írásban fejezte ki együttérzését a 
haj társak nevében az özvegynél, 
csendőrnapra haladtában pedig le
tért útjáról és koszorút helyezett 
Nemesvölgyi BajtáJrsunk sírjára. 
Elhunyt Bajtársunk AdeLaide.től 
távol, a hegyekben éJt, haLáLhíre 
már temetése utáln érkezett el csen
dőr bajtársaihoz. 

Csordás József főtör~sőrmester, 
voLt körmendi öI1sparancsJ!lok 1967. 
rmáJrciusábClin Vásárosmiskén, 68 
éves korábClill meghalt. A kezdeti 
időket teszámítva az Öhazábal!l 
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7laklatás nélkül, békés nyugalom

ban élt. 
Barabás József ezredes, a galán-

tai csendőr zászlóalj utolsó pa
rancsnoka Sopronban elhunyt. -
Nyolc évi börtönbüntetés e sor:án 
1956-ban kiszabadult, de a felke
lés leverése után a kommunisták 
visszavitték. Végleges szabadulása 
után két hónappal általános ideg
bénulás következtében meghalt. 

vitéz nemes battyáni Paksy-Kiss 
Tibor ezredes, a kolozsvári csen
dőrkerület utolsó parancsnoka 
1967. szeptember 10-én Budapes-

ten elhunyt. Fenti köztiszteletben 
álló Bajtársunk az első világhábo. 
rú idején lépett a csendőrség szol
gálatába. Háborús érdemeiért vi
tézzé avatták. Szolgálati ideje so
rán Belényesen szakaszparancsnok, 
a trianoni idők kezdetén a debre
ceni próbacsendőr iskola pk-a, 
1929-től 1936-ig a debreceni nyo
mozóaloszA:ály pk-a, majd Erdély 
felszabadulás áig mátészalkai osz
tálypk, végül a IX. csendőrkerület 
pk-a volt. Rövid időre Kolozsvár 
főispánjának is kinevezték. A vesz
tett háború utáni csendől'gyűlölet 
idejében a népbíró ság 15 évi fegy
házra ítélte, amit kitöltött. Buda
pesten telepedett le feleségével, 
nehéz fizikai munkával keresve ke
nyerüket. Igen sokan becsülték, 
szerették és tisztelték, mert nem
csak vitéz katona volt, hanem ki
váló csendőr, gőgmentes magyar úr 
és alárendeltjeit szerető és megér-

tő előljáró. 
Láda József tart. hadnagy, tb. 

csendőr 1967. december 26-án 47 
éves korában rövid betegség után 
Sydney-ben (Ausztrália) elhunyt. A 
csoport zászlajával letakart kopor-

vitéz nemes battyáni Paksy-Kiss 
Tibor ezredes, a m. kir. kolozsvári 

IX. csendőrkerület utolsó 
parancsnoka. 

sóját dec. 29-én kisérték hozzátar
tozói és nagyszámú bajtársai és ba
rátai a sydnei magyar . temetőbe. 
Ott négy bajtársunk vállára emel
ve vitte a koporsót a sírig, meg
adván azt a végtisztességet az 
emigrációban elhunyt magyar kato
nának, amit az elhunyt Bajtársunk 
kiérdemelt. A csoport sötétzöld ba
bérkoszorút piros virágokkal és 
nemzetiszínű szalaggal átkötve he-
lyezett a s.írjára. 
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16 évet késett pontos hírünk sze
Dr. vitéz Toldy-Hantay Ele-

lDér százados 1952-ben többszöri 
operáció után, súlyos szen

_,. '~''''L,r:sek közben a bonni klinikán 
elhunyt. Bonnban 

el. Toldy szds Bajtársunk 
ungvári tanzászlóalj 1. századá

volt parancsnoka. A vereckei 
. c:sat.a néhánynapos súLyos vesztesé

során átvette a gazdaJllélkül ma
t zlj parancsnokságát. Mindent 

hogy a zlj..,t ki tudja 
. wnm1i az erejét meghaladó feladat 

alól. A sikertelenség kö
.,.~tKlezt,ébem (a zlj 80 halottat és 

sebesültet Vleszített) 
e:ö~sszer()nr\~n kapott, amiből 

iUl1é:t:se,IIl tudott tőbbé kigyógyulni. 
egy melegszívű, aláren

szerető bajtársélJt Vlesztet-

Tajthy Zoltán zászlós (segéd-
1968. január 4-én 74 

korában Hamiltonban (Onta
Kanada) hosszú betegség után 

betegség követkeZitében <el
J aJlluár 8-án este ravatalánál 

hamiltoni csendör bajtársa rózsa
imádkozást végzett. Temeté

január 9-én volt a Szt. István r. 
magy:ar templomban tartott 

a:S"~1l.1:se után a H olly Sepulchre 
Koporsóját csendör baj-

vitték, melyet a hamiltoni 
borított. A gyászmi

szolgáltélJtó plébános, Kiss Gá
S. J. a szószékről megható szja

méltatta a koporsóra helye
zászló jelentőségét, melyet 

Zoltán zls hűséggel szol-

gált egész életén át. Tajthy zls 
hosszú csapatszolgálat után a csen
dör gazdászat - közigazgatásnál 
szolgált Debrecenben, érdemei ju
talmaként Horthy Miklós kormány
zó 1944 ben alhadnagyból zászlós
sá nevezte ki. 

Nagy István ,alezredes 1967. ok
tóber 12~én Budapesten elhunyt. 
Bajtársai lovas Nagy Istvánként is
merték, mert testületünkben szol
gált egy másik Nagy István alezre
des is. Tíz évig -tartó szovjet fog
ságból 1956~ban szabadult. 

Dr. Fuszenecker István százados 
1966. január 8-án Buffaloban (New 
York, IUSA) igen hosszú szenvedés 
után elhunyt. Halálát gyomorrák 
okozta, 54 éves korában távozott 
közülünk. 1913-baJll született, Kalo
esán végezte az elemi és középis
kolát, a szegedi egyetemen szerzett 
jogi és államtudományi doktorátust. 
1941-ben zászlós,k;ént jött a csen
dörséghez. A csendör tiszti tanfo
lyamot igen jó eredménnyel végez
te. A szolgálati parancs Körösme
zöre a Kárpátokba, majd az újvidé
ki csendöriskolához küldte. Részt
vett a délvidéki partizánharcokban, 
majd a túlerővel támadó szovjet 
csapatok elleni harcokban a fo
lyamdandár kötelékében. 1945 ta
v.aszán a Signum Laudis-szal tün
tették ki hadiszalagon és kardok
kal, majd elny:eIlte az ezüst (II. fok.) 
közelharcjelvényt is. Fuszenecker 
szds a legkiválóbb bajtársak egyi
ke volt, szoros barátság füzte s so
rok írój ához is. A clevelandi intri
ka öt is a. MKCSBK ellen hangol-
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ta, de ez IlllÍtsem váLtoztatott baj
társi érzéseiJIl. Közeli halálát tud
ván rendkívüli akarater öveI 1100-

dellrezett. Volt pk-aitól kiedves alá
l'endeltjeitőL levélben eLbúcsúzott, 
mikor máT írni nem tudott, üzene
tekJet küldött barátai révén. Csont
vázzá sováa1yodva éppen akko~ 
huny ta le s:ljemét hétfön hajnalban 
5 órakor, mikor a buffalói Beth
lehem vasgyárba munkahelyére in
dult 15 éven át. Temetése január 
10-én volt Buffaloban csendör és 
honvéd bajtársai osztatlan részvé
te1évlel. Kívámságára zárt koporsó 
elött vi1léz Haraszthy ISltváa1 a1ez 
búcs!Úztatta. Koporsóját komnás 
és címeI1es !IlJemzetiszinű zászLó bo
rította, melyet még az emigráció
ban is haláláig hüségge~ sZlolgá1t. A 
gyás:ljbeszéd idején hóvihar dühön
gött, másnapi temetésén kiiderült az 
ég. Érckoporsóját 6 csendör bajtár
sa vitte a sírig, köztük a MKCSBK 
vezetöség ügyvezetö elnöke, kit az 
eLhunythoz szoros hazai barátság 
fűzött. Niagarevidéki bajtársait 
Tarnóy GyuLa fhdgy képviseLte, a 
dev,elandi csendör családot Kon
dor József örm. T,emetését házigaz
dái, Mr. és Mns. Joe Huriey, ame-

Dr. Fuszenecker István százados 
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nikad férj és magyar asS:Wlny, intéz
ték, kiknek házában Fus.zenecker 
bajtársunk több mint 10 éven át 
otthont, megértést és az egyedül
létben emberi életet kapott. Kö
szönjük a fenJti áJldozatos házaspár
nak, hogy 7 hónapon át a kórház
ban látogatták, vigasztalták és Fu
szenecker bajtáliSunk sZlenvedéseit 
megkÖ!IlJnyítették. Hálánk kísért a 
magyarharát Joe Hurley-t, a hajda
ni 3-ik amerikai hadsereg (Pattoo 
tábornok) katonáj át, ki valóban 
legy szép és megható magyar ka
tonatemetést rendezett elhunyt 
Bajtársunknak. 

Dr. Fus:ljenecker Is,tván szds né
met neve elleool1e a Legkiválóbb 
magyar voLt, ki !IlJémetül ~s az emig
rációban tanult meg Ausztriában. 
Kalocsa \szülötte, az Alföld nevelt
je, a szociális igazság, a nemzeti 
eszme híve voLt. Minden magyar 
ügy érdekeLte, minden magyar 
könyvet és folyóiratot megvásá
,roit. É1énlren Levelezett 3 világrész
be s,zakadt bajtársaival és barátai
v,al. Anyagtlag böven áldozott, ahol 
szükSég mutatkozott. Egyik Német
országbm élö és hosszú fogságot 
sZJenvedett hajdani évfolyamtársa a 
köv,etkezöket írta: "Pista túl van 
rajta, adjon az Isten örök nyugo 
daJmat neki. Igaz ember volt, jó 
bajtális, kedves barát. Talán alk~
mam nyílik még sírjára pár szal 
virágot letenni. Egy darab otthon, 
egy darab haza tünt el veLe. Lassan 
e1fogyunk és kérdés, 1esz-e, aki he~ 
lyül1ikre Lép? Node ezen változtatn! 
nem lehet s ezént bele ~el1 nYU-

~(JOlllU!111l\.. FeL a j)ejjel és eLöre!" 
Mi is így érezzük s eZZlel szol

legjobban ~. Fuszenecker 

Dr. Fuszenecker István százados 
.111tOlS0 útjára htdul la buffalói rk. 

templomból. 
.n.,.,~ .. ~,""";4- hat csendőr bajtársa 

viszi 

,szds emléké:t: "Fel a fejjel és elöre!" 
Csendőr bajtársain kívül az 

Oha,zában két testvérihuga és báty
ja gyászolják. 

Elhunyt BajtáI1saink emlékét ke
gyelettel megőrizzük! 

Özv. Barényi Ferencné, Barényi 
FeI1enc ezredes özvegye nemsok
kal ura halála után öngyilkosságot 
követett el bánatában és meghalt. 
Farkasréten temették el. 

Özv. Elekes Rezsőné, Elekes Re
zsö ezredes özvegye, a Bajtársi Le
vél Lelkes olvasója, 84-ik életévé
ben Eggenfeldenben (NémetOl1szág) 
1968. jmuár l3-án hosszú betegség 
után elhunyt. 

Hozzátartozói:n!k emlékét ~egye
lettel megőrizzük! 

Együttérzésünket küldjük Ko
roknay Sándor szakaszveretö Baj
társunknak (Detroit, Michigan, 
USA), kinek édesanyja az Ohazá
ban elhunyt. 

Marschalkó Lajos meghalt 
A magyar nemzeti gondolat tántoríthatatlan 

harcosa és mindig áldozatkész híve, az egykori 
kormány lapok vezércikkírója, a kiváló tollú pub
licista, 1968. május 20-án, Münchenben, életé
nek 65. évében elhúnyt. 

Több mint négy évtizeden át harcolt a ma
gyarság fennmaradásáért hűséges odaadással és 
Krisztusba vetett erös hittel. Földi maradvá
nyait május 24-én helyezték örök nyugalomra a 
müncheni Nord-Friedhofban. 

"Az igazak emlékezete áldott." 
Az emigráns csendör sír, gyászol és lehajtott 

fejjel ti~zteleg! 
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Az 1916. évben felavatott, hon
véd hadapródiskolát végzett tisz
tek szívéből száll fel ez a búcsúz
tató zÁKó ANDRÁS évfolyamtár
sunk lelkéhez: 

BÚCSÚZTATÓ 

Kihült testét a tűz ragadta el a 
romlástól lelkét az Isten hívta ma
gához, ~szelléme végigszáguldott 
Magyar- és Erdélyországon, a világ 
magyar szigetein. 

Mint óriás vasgolyó átgurult he
gyek oromzatán, völgyek padlóza
tán s mint életében, ha kellett: 
szárnyai nőttek, vagy emlékének 
evezői vitték nagy vizeken s hir
dették megjövetelét, beszéllték el
menetelét. 

Szelid kezekkel kopogtatott jó 
emberek ajtajain, ököllel dobolt 
rosszak lelkiismelletén. 

Alkotott, hatott, gyarapított, 
most megtért őseihez a reszneki 
udvarházba, akik boldogan vették 
körül s mondogatták: megtért hoz
zánk, fogadjuk be. 

Örömet vitt el magával, bánatot 
hagyott köztünk. Hely'e megürült, 
erőnk megcsappant: riadtan nézünk 
körül, ki állhat helyére, kiben lakik 
annyi erő? ... Baljós gondolat kere
kedik, nincs belöle másik s panasz
kodunk az Istennél: Rövid időt ad
tál U ram ~ele - nekünk! 

Isten Veled ..• ZÁKÓ ANDRÁS! 

Csepi Béla ezredes 
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Reszneki Zákó András, szkv. m. 
kir. vezérörnagy, a MHBK alapító_ 
ja és 20 éven át központi vezetöje 
1968. március 13-án Münchenben 
szívroham következtében váratla
nul elhunyt. 

A MKCSBK központ és az emig
ráns csendőrök megdöbbent lélek
kel vették a tragikus hírt. Együtt
érzésünket azonnal kifejez,tük a he
lyi MHBK csoportvezetönek, a 
montreáli MHBK föcsoporhTiez,etö
nek és a müncheni MHBK központ
nak. 

Zákó vörgy urat személyesen is
mertük, személyét nagyrabecsül
tük, mozgaimát sokra értékeltük, a 
honvéd bajtársakkal való tökéletes 
együttműködést szívügynek tekin
tettük. 

Örök emlékként örizzük egyik 
levelét, melyben többek közt a kö
vetkezőket írta: ... "Hálás köszö
nettel megkaptam a "Csendőrök a 
Kárpátokon" című nagyszerű mű

vedet. Tartalmához és zamatos ma
gyar stílusához öszinte szívvel gra
tulálok. Mint erdélyi ember, mély 
meghatódottsággalolvastam szű
kebb hazám gyönyörű tájainak le
írását. Ugyanezek az emlékek sm
kadtak rám, amidőn a Keleti Kár
pátokban vívott harcokról emlé
kezel meg, ahol a 27-ik székely 
hadosztállyai álltuk a szovjet ro
hamokat. Nagyon örültem, mikor 
könyvedben minduntalan kif.ejezés
re juttatod, hogy a csendör kaJto
na! Katona, mégpedig a javából':: 

Zákó vőrgy úr 1959-es torontol 
látogatásakor a tiszteletére rende-

vacsorán feltűnö sok csendör 
jelent meg és a torontói 
csoportvezető: Dr. Sza-

Sándor g. fhdgy hosszabb 
lelkes beszédben üdvözölte a 

kiváló vezetőjét. 

Lesújtó halálhíre nagy vesztesé
günk! 

Emlékét megörizzük! 
Az emigráns csendőr, a láthatat

lan kötelék, lehajtott fejjel tiszte
leg! 

Nyári iskolatáhor 
magyar ~yermekek számára 

A Buffalo városától nem mesz
lévö Sik Sándor Cserkészpark 

iskola- és nyaraLtató tábort 
9-14 év közötti magyar fiúk 

leányok részére. 
Az iskola programján számtan, 

francia és német nyelvok
, elsősorban pedig magyar 

nítás és alapfokú magyar
IIIglsmel1t~L szerepel. A foglalkozá-
időn túl fürdés , különféle sport, 

kirándulás, sütés-főzés, ké
stb. teszi változatos s á és 

a napirendet. 
nítás délelöttönként lesz azok 

akik kérik. A tanításon 
nem vevő gyermekek foglal-

kOZltatásáról a tábor vezetösége a 
tervezett program keretén belül 
gondoskodik. 

Az öt hetes iskolatábor sikeres 
elvégzéséről a buffalói Calasanc
tius Preparatory School ad hivata
los bizonyítványt. 

A tábor idötactama július 6 -
augusZJtus 10. 

További felvilágosításért fordul
janak az érdeklödök Ft. Kövári La
jos piarista atyához. Levélcím: Rev. 
Louis Kőváry Sch. P. - 167 Wind
sor Avenue, Buffalo, N.Y. 14209, 
USA. 

Bajtársak, küldjünk el minden 
csendör gyermeket! 
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HÖSI HALOTTAINK 
Vágvölgyi Károly őrmester, a 

csendlaki örs járőrve~etöje, 1944. 
július lO-én Tito paruzáInbandáival 
s~emben keletke~ett tüzh~cban 
hősi halá1t halit. 

V ágvölgyi Károly 
örmester 

Patak Ferenc fötörzsörmeSlter, a 
mezöberényi öm parancsnoka, a 
s,~ovjet elLeni haroban őrsk,erűle

te határán hösi halált halt. 
Börcsök Péter őrmester, a rá

kos~evesz!tÚlr:i őrs járöIV1ezetöje, a 
s~ekszárdi rtanszázad mng.e1söje, 
Budapest védelmében 1944 decem
berében szovjet fogságba esett, ra
jáv,al együtt a szovjet katonák sa
ját sírjuk megásására kényszerite.t
ték, majd embereiVlell együtt a friss 
sÍl1gödÖI1be géppiszto<1yozták. 

Cserjési József ömlester, az esz
tergomi örs já:röil"Vezetöje, az ung
váJri taJnzás,zlóalj 1. szd-ának rang
elsöje, 1945 januárjában Budapest 
ostromakor eltünt. 
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VESZTESÉGEINK: 

Oláh András alhadnagyot a mis. 
koki kommwnis.ta népbíl'óság 1947-
ben kötél áltaLi haláLra ítélte hábo. 
rús és népe1100es bűncseLekmény. 
nyel vádoJva. A palástos hóhér az 
itéletet jóváhagyta és Oláh alhad
nagyot 1947 májusábalIl kiIvégezték. 

Kerekes János őrmes:tJer (bereg,
szá:szi os~tály) szovjet hadifogság
ban 25 évi kén)'isrermunkám ítélv 
a táborban kiÜJtött beteg.ség követ
kieztében elhunyt. 

Béres János lovas őrtmester (be· 
l1egszá:szi osztály) szovjet hadifog
ságban s~er~ett betegségébe bele· 
haJt. 

Bagdi Imre próbacsell1dör tize
des (bevegszású osztály) szovjet 
hadifogságban S~eti~ett betegségébe 
belehalt. 

Szücs István próbacsoodör szov
jet oodifogsá:gban 25 évi kénYSZl6f
mUiIllkáJra ítélve a beregszászi osz
tály terüLetélIl elkövetett "népe1le-
1l1eS" magaJtal:1tásáért a táborban ki 
ütött [iertőzö betegség követke~té
,ben elhunyt. 

Rózsa Ferenc őrmestert a ro. 
kir. hadbíróság szökés és függeLem
sér:tés büntette miatt (örsállomás
helyét elhagyta, örspka parancsára 
Inem vonult be, az 'elfogásál1a in
duLt járör.re fegyv;ert fogott) golyó 

haJáJlira és 1efoJro.zásra ítélte, 
az ítéLetet Nagykanizsán, 
f,ebruárjáJban végrehajtották. 

Bajitársak, a jövőben is kérjük 
-'i\.U1UOJlll a hösi és mártírhalált 
]I8lt csendőr bajtá.l1saink. adata1t, 
bOIP' ezzel Ls kiimutassuk a téIIlyt, 
a Ill. kir. Csendőrség a haza leg.
-fálságosaJbb idejében a szovjet 
lw1dseveggeL s~embelllli lét-nemlét 
lüzdelmébell1 kÖVletve az ország 

ányá:naík ll1endellkeziésej,t, Ma
I'na:rOil1S2:áJgJért fö1á:1dozta önmagát! 

veszteségek adatai a Ma:gyaJr 
~LlSL.ti:LUaIJUU.v Bizot1lság útjá:n az 

N~etJek meté~es osztá
WiálhOZ kerillnek. 

_""TH"T hadseI1eg el'1en UngváJrról 
a volt szLovák-magyar 

mentén, ahOil szovjet fogság
esett és akit a szoiVjet katonai 

UngvárOll1 több csendö,r 
ifl.i:lJn<;aJV~\J , együtt 25 évi kénysrer
lm]:<:á!r:a ítélt p us~tá:n azért, mert 
viJS,g,zaosato1t bel1egszászi osztály 

swlgáLt s akillek isteni 
_ll'enl .~sf~iéIl1e smerült megszökni 

ha~akeri1lJni, majd nyugatra 
s idöVlell Kainadába kWándo
emlékezetből le1nta miJnd

baj.tár.sai nevét, ~itkkel együtt 

kényszermunkát végzett a Szovjet
UJIlIióba!n. s kik a közcli. esztendök
ben töLtik ki 25 éves büntetésükJet, 
ha egyá:Lta1á:n túléLték ezen hosszú 
időszakot. 

A szovjet 'kiatonai bíróság áltaJ 
1944 október-decemberi idöszakban 
25 éVll1€!l ítéLte aSell1dö~ baj társaink 
névsora a kÖVle'tkiező: T1máJr Gábor 
tönn, Mácsodi József öml, Jászai 
Árpád öml, Benrla József önn, Si
mai SáJndor örm, Seres Sándor önn., 
Somodi Sándor örm, Tóth Gyula 
örm, Mál'Iton Lajos \Szaik:v, Mfué 
Ödön szakv, Urr Béla szakv, Rep
kia János szakv és Repka Ferenc 
szakv. Közülük a veszteségeink r<r 
vatában rtángyalt 4 bajtárs az 1950-
es, évek e1ejélIl meghaLt. 

Azonkívül két tilSzti bajtárs ának 
nevét js feJ.jegYle~te, kikkel együtt 
volit az l.lIIlgIVáJri börtÖlnben: Veres 
Andor fhdgy és pfÓkay József zLs. 

Kös,zönjük ~th Sándo~ örv 
BajtámsUll1kll1ak a rendkívül értékes 
híneilret, mely~ két vasfüggönyoo 
és. \SzámtaJan orsZJáJghatáJron és óoo
ánOll1 kie:r:es~tül jutottak el a MK
CSBK központba! A magyalfok Is
tenét pedig kérjük, hogy ~eIl1ti Baj
társaink valóban megérjék a sza
badulást és a hazatérést 1969-ben! 
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Szerkesztői üzenetek, 
Könnöczy Nándor g . szds baj

táI1sunk 1967 telén ~Léses, négy
il1yelvü, nemzeti cÍlmel'es tevé lipa
pÍI1ral lepte meg a MKCSBK köz
pootot. Ugyancsak küldött kétféle 
levé~cún.ke bélYieg,et is ibövell1. A le
véLpapír fej Léoét, a leviélcúm.kéket s 
velük a ruvata.los és használatban
lévö gumibélyegzöinket a túlorlda
Ion el'edeti nagy.ságbaJIl mutatjuk be 
BajtánsaiJnkinak. 

Új levélpapírunk, meLy négy 
nyelvoo ilSlmerteti sze rvezettinket , 
mélJtó kiJfejezö1e a 3 világ,rész 40 
olis,zág~ha szakadt, de összetartó 
és emigr:áJns kötelességeit hűsége-
500 teLjesítő Baj társ aink szerveze
tének. 

Körmöczy NáJndor bajtársunk a 
Csendes óceáJn partjáJn íTógép é,s 
paplIaru kereskedö, újéllbban a 
nyomdaüzlettel is próbálko2:ik, Ér
tékes, kiváló ajándékait hálásan kö
szönjük! 

* A BajtáJrsi Levélröl elisme-
rőLeg nyLlatkozott Wbb alkalom
mal vitéz ktsbamaki Farkas Fe
J1eI1C vezds, Magyalfország föcser
késze, a Vitézi Rlend fökapitánya, a 
Szent László TáJnsaság lronmányzó
ja, a Magyar Szabadság Mozgalom 
elnöke. 

* Bajtársatnk jól tudják, hogy la-
punk, a Bajtánsi Levél tis,zte1etpél
dáInY'~~nt jár sak emigrárrlis, veretö
sz.el1epet betöltö nem csendör hon-
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hírek, közlemények 
fürsunkiIlak is. Célwnk ezzel az 
hogy a fenti magyar vezetős.zemé~ 
lylségek ismerjék az emigráns 
csendö,rök munkáJs'ságát, eröfeszí_ 
téseit, helyzetét és eredményeit. 
Ha nem ezt tennénk, akkor senki se 
tudna rólunk. Úgy érezzük, hogy 
ezzel jó szoLgálatokat nyújtunk. 

* 
Kubicza Kázmér vk. ezds. a 

MHBK kailladai föcsoportve:z.etöje, 
Dr. Berzsenyi Ödön .torontói c 
dö,r:barát ügyvéd, Gyal1ay-Papp Do
mokos, a Kanadai Magyarok Szö
v'etségéIlielk eLnöke Soz1nJte egyfor
mán has.QlIliló szavakkal nyilatkoz
tak a Bajtár:si LevélröL: "Ha a Baj
társi Levél megérkezik, leteszem a 
mUil1kát és e lol'Vasom az utoLsó be
tilig! Kös.ZIÖnÖm azt a pár órai feJ
üdülést, ~e1ki újjászületést, melyet 
lapotok váJltott ki!" 

* Az elismerő level.ek százaival 
f.o1ytathrutnáJnk, köztük cSlood6r 
BajtársaiJnk m~.nyi1atkozásaival is. 
Hely hiányábaJn ezt sajnos, nem te
hetjük. ELLenben forly,tatjuk a mun
kát Magyarons,zágért, az emig,ráci ' 
ért és TestületÜl11.kért! 

* Dame Lajos szds, a MKCSBK 
ve.z:etöség volt tagja, aki 1967-ben 
ömként küilépett a MKCSBK-ból, 
több sér.tö LeveLe után a kőve1JkezO-
ket írta a MKCSBK vezetőség, ügy
ve.z:etö ,e.Lnökének: "Én nem fenye
getlek, én bizonyítok. Az Ön "én-
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jét" .pedig egy dossziém vaLó irat
tárml és fontos másokkal bizooyí
tam és fogOlIll js" mostmá:r ellenfe
lei l1észére is." 

A MKCSBK kÖzpOiTht a köv,e:tke
zöket tartja. s ,ztmségesnek hozzá
tenmi: Deme LajosI szds még a ve
~etöség tagjaként l1eveLek,et váltott 
ClevielaJnddal és Buenos Ailress,e1. A 
leveleket a vezetöség .többi tagjai
nak .IlJem mutatta meg, véLeménye 
az volt, hogy ~ok magáJn1eve1ek:. 
Deme Lajos furosa magatartását 
késöbb fokozta és romboló levele
ket írt több osendőr bajtársunknalk 
szer:tle a vFtágba. Újabban vitéz Far
kas vezds úl1hoz irt "feljeLentést". 
A MKCSBK el1enesek kis táborá;
hoz 'osat:lakoz,ott modenn "Ocskay 
brigiadérost" BajtársaiJnk ne v,egyék 
figyelembe, mert a Levelek Í1rója 
nem tudja, hogy m.iJt cselekiSzik. 
Kérünk miIl1dookit, ,Levelei.t küldjék 
be a MKCSBK !központba, miután 
az illyen ,ilrányú levelezés magában 
fogl1alja az emigráns bamlasztást. 
Több bajtállSunk óhaj ára az újon
nan felállított "MKCSBK és veze
töség 'eLLetni támadások imttárá" -
ba. Bajtár:saJmk közreműködését 
elöre is, köszönjük. 

* A Hidfö c. folyóiratból idézzük az 
alábbiakat: "Az emigrációs gyer
meket nem a lemaradás, az elkülö
nülés, a kisebbségi sons lapulása 
fenyegeti, hanem e1l.oo:kezöleg: a 
gyors asszimilálódás nagy veszélye! 
Mmdent meg ~e1l tenni, hogy ez a 
feLszívódás a magyar öntudatot, a 
sorsközösség vállalását faj tájáv al 
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.sz;emben he iI1Ie temesse! (Nyisztor 
ZoLtán). 

A MKCSBK veretöség a fentiek. 
kel tökéletesen egye.tért és ennek 
szellemében csele~edett a múltban 
és lezt folytatja a jövőben is! 

* Az UJngvári tanzáJs~]óalj Lak ta. 
nyája a festöi Ungparton 1944. ok· 
tóber 27-e, Ungvár eLeste utáln a 
sZJOvjet pártitkárság épüLete 1ett. A. 
csendör1aktanya ma az ungvári 
egyetem .orvosi karának egyik épü. 
lete. Kárpátalján ma 150.000 ma· 
gyar él legy ott látogartást tett .fel 
déki magyatr híradása 
(Nemzetőr, MÜIIrohelIl). 

Mi>, ak]k resztvelttümk a súlyos 
kárpáta:ljai hal'cok,baJn, fájó emlé
~&éssel tgíondoluIllk a gyönyörü ma· 
gyar kultúrvárosIm, me1y ma a 
S:wvjetUlIllió Kárpátokon inneni 
gyarmatánaik egyik leigázott törté
nelmi erőszak-példája. Sajnos, ma· 
gyar kél1désekben sohase magyaro
kat ikiérdez1:Jek meg a múltban, ha
nem az eröszak döntött! A néps2Ja
vazás is, ismeretlen volt a nyugati· 
ak jóv.olitából. Az idö fonr, baj tár
sak, még megérjük a magyar feltá
madást! ~en dolgozik ma 
gyar emit~áció! 

* A Hidföböl ér.tesültünk, hogy 
Tollas Tibor, a Nemzetör s~er~esz
tO-kiadója ibeperelte az ellene kia' 
dott "Fekete KÖI!lyv" szerk,eszt5it 

és tJerjeszrtölt. FiaJa Foerooc szerint 
az összes dokumentumok a hazai 
kommunista ÁVO-tól k,erültek nYO
gatJra titkos felhasználás céljából. 

megeröstíti a mi 'elözö fel-
~IWJ..l'~t::'~, hogy TolLas T~bort és 

eremLZe1:őrt akarták eI1hal1gattatni', 
gondot okoz a hazai kommu

astákrLak a Nemzetör kiváló emig
munkája. 

* A MKCSBK kÖ1zpoot 1967 telén 
{800 SZÍnes, a történelmi Magy,ar
tiSZáJg címereit ábrázoló gyönyö,TŰ 

fllrképet küldött szét az emigráns 
aJeOdÖ,föknek:. KösZÖl1tetiÍil1®et meg
JIPlételjük az adományozónak: 
(IöJ1gényi Géza bajtársuiI1Iknak, a 

ar NemzetvédeLmi Vhlágszö
g kaliforniai: fötitkárának. 

* A MKCSBK 'osoportJv1ewtö 3 vi-
~sz 40 oIiszágában emÍ'g,Iiáns 00-
.,t tölt be önként és ön~etle

Ö az em~gráns örsparaJncsnok, 
adt és megfontolt egyéniség, 

. figyeLemmel kíséri az esemé
tteket, mindenütt segít, ahol tud. 
_er,emti az any~gi segítség ösz
ilegét, az adminisztráoió költsége
it; IKKA csomagokat küld az Óha
ZIIba, személ)1les példával, jó szóval 
• fettekkel szüntelenül segíti az 
" emigráns magyar szervezeteket. 

jtársak éppen ezért, hűségesen 
assáJtok, köveSlSétek a f1enti 
, értékJes Csoportvezetöite-

* Mint elözö számunkban hírül ad-
a new-brunswicki osoportunk 
latát a MKCSBK v~etőség el

W1adta. MegfogaLmazott egy me
andumot az Egyesillt Nemze

cimezve, ameLyben azt kér-

tük, hogy az Egyesült Nemzetek ne 
vegye tudomásul a kommunista ma
gyar kormány újabb 20 évi "kölcsö
nös" baráti és ga.zdasáJgi szerzödé
sét a Szovjetunióval. Egyben art 
kértÜIk, hogy az Egyesült N~e
tek minden Lehetséges eszköz~el 
haiSSOIll oda, hogy a SzovjetUlrlJió 
vonja iki ,csapatait Magyarország
ról. Ezt a memormdumot szétküld
tük ÖSlSzes osoportunknak és szór
váJnytmknak azzal a kéréssel, hogy 
1968. február 14-én a osendörnapi 
ünJnepségek során Ílrassák alá a je-
1etn1évökkel és továbbítsák az iLle
tékJes mszág UN követéhez. CsQ
port jaink túlnyomó rés~e megér
tette az ügy fontosságát és a ffie

mor.andumokat New York-ba to
vábbították. Lapzártáig a követke
zö csoport jaink közölték, hogy a 
rájoobízott feladatot végrehajtot
ták: Toronto, Hamilton, ChiJe, 
Queam.beyan, New Brunswick, 
Montreal, Welland, Sydney, Adelai
de, MeLbourne, Rerth, PitJtsburg, 
M11wauJree, Courtland, Párizs, 
1Iourcoing, San Frandsco, V;alencia, 
Sao PauLo és Buenos Ait1es. Az UN 
követektöl ezideig a követlkezö cso
portok kaptak választ: Hamilton, 
Toronto, ChiJJe, Queanbeyan, Mont-
111eal, Welland, Me1bourne. 

Tudomásunkra jutott, hogya Cle
velandba küldött memorandum "el
veszett" és nem nyert elintézést. 
A többi csoportj ainknál, sok helyen 
több mint 100 je1enlévö csendör 
>bajtárs és csendőr barát lelkesen 
éljenezve írta alá a memorandumo~ 
kat. Mi tudtuk, hogy k.ezdeménye-
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zésÜlIlk nem jáá azonnali mtézke
déssel és az Egyesült Nemzetek 
nem fogja a SZiOVjet csapatokat ka 
tOlnai eröszakkal kitenn i: Magyaror
szágról. Mégis úgy érezzük, a világ 
minden részéböl beérkezett február 
l4-i felhívásunk nem maradt hatás~ 

ta1arrl az Egyesült NemzeteknéL 
Erre utaJl többek közt a kanadai 
UN követ 4 csoportunkhoz intérett 
válasza, melyben a követ udvarias 
levelében közölte, hogy kívánsága
inkat megfontolás céljából továbbí
totta a kanadai kormányhoz Otta
wába_ 

Bajtársak, a múltidézés és sillt
galambvárás helyett cselekedtünk! 
Egy lépést tovább rtJettünk rabha
záinkért. Köszönjük, nagyságtok 
elött tisztelgünk! 

* Vasvá:ry ZoltáJn pc. szas, a Ke-
l1eszt és Kard Mozgalom USA-be
li vezetöje felszólította lövészcso
portja1t, hogy az esetleg kilrobbéllI1:ó 
négerlázadások esetén a lövészek 
fegyveresen siessenek az amerikai 
magyarság védelmére, ha a védel
met az amerikai rendörség nem 
tudja ellátni 

Az amerikai középnyugatról ka
pott hirünk szerint a fehér lakos
ság fegyvereket vásárolt és a kör
nyékbeli: lötereken este II óráig 
folyik a puskák belövése és felké
szülés a néger fenyegetések ellen. 

Ajánlatosnak tartjuk, ha csendör 
bajtársaink is felkészülnek hason~ 

ló esetre és készenlétben tartják va
dászfegyvereiket. Reméljük, ilyen 
belsö háborúra azonban nem kerül 
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sor, az USA kormáJnya idejében ill. 
tézkiedik. 

* Az 1968-as csendörnapok Világ. 
szerte 1smét megroodezésI1e kertu. 
tek s sok helyen nagyobb sikerrel 
végződtek, miIllt tavaly. Részletes 
ismertetést ö s z i számunkban 
ad unk. Egyelőre a sikell'ek közt 
könyvelhet jük e l a torontói, Wel. 
landi, hamiltoni és new-brunswicki 
csendörnapokat . A torootói CSen. 
dörbálon vendégeink közt üdVÖZöl. 
hettük Andróczi Ferenc M. S. örm 
egyetemi tanár bajtársunkat, ' 
kedv,es és szerény, de minde 
megnyerő magatartásával aratott 
sikerit körünkben. HaJSonlóan a to
rontói csendörvacsocálI1 vitéz Seré· 
nyi István tb. csendőr bajtársunkat 
köszöntöttük, ki kitörö sikerű be· 
szédében üdvözölte az ünneplő 

\ 

csendör bajtársa.it. 
A MKCSBK V1ezetöség ügyveze

tö elnöke résztvett a torontói, ha· 
miltoni és new-brunswLcki csendőr

napokon. Utóbbira "váltott lova
kon" 18 órai utazás smáJIl ér~ezett 
a téli hóv1haros, jeges útjáJIl. Min
den nehézséget, fáradtságot azon
ban megért közösen ÜIlJnepelni a 
138 fös, kiváló hangulatú 
csoporttal, kik felJelkesülve _._ .. -.... .J. 

beszédén, $220.- adománnyal 
doztak lapunk, a nagyon szeretett 
Bajtársi Levél céljaira. Az ügyveze
tö elnököt és a B. L. szerkesztőjét 
itt azután egy nagy, kedV1es megle
petés is érte: a new-brunswicki, 
bethlehemi és courtlandi csoport
velletök egy öt darabból álló érté-

55 



kies Íl'Órusztaili! feliszerelést ajándé
koztak. bajtársaik nevében, az ult
l'amodem to11télll1tó aratnyLapjába be
vésték a kÖVietkiero szövegel: -
,,1968. CSiendönnap. Központi ve:z.e
tönlmek a ,courtJkmdi, il1JeJW.,bruns
wioki és bethLehemi ibajtársak". -
beszédükJben eLismeresilliet és hálá
jukat tolmácsolták azért a munká
él't, melj'iet az ügyvreretö ehnök a 
osendörem~grációért eredményesen 
és igaz csendör !lé~ekkel önretLenüL 
végez. 

New-bruns,wd.cki bajtársaink ki~ 

váló vaosorájukkatl ismét sokszáz 
do1láJr bevételt hoztak a Magyar 
Cserkész Szövetség céljaira is, 
mert a osendörnapot a TeLeki cser
készháJzbatn I1endezték. Elismere
sünk i11eti Zimonyi Vendel örm 
QSOportvwetöt, ~ss Gábor fhdgy 
és SzabÓ' MikLós ZlLs Bajtársainkat 
az eddigi illundent ,felülmúló csen
dörnapi sikerért! 

* Sao-paulói csoportvezetönk je-
lentése sz~mt Kadocsa Gábor 
fhdgy hajtársunk tanyájára igye
kezVie a kanyal'gós hegyi úton. gép
kocsijával megcsurszott érs szaka
dékiba zUJhamJt. Az autó hatszo~ 

fordwlrt meg ,nossZianti tel1igielye kö
rül. Kadocs.i bajtáI1Sunkat súlyos 
belsö zúwdáJsokkal és gerincsérü
Iéss,el szállftották kórházban, ahol 
a javulás útján v;atn. A MKCSBK 
központ mielöbbi' teljes gyógyulást 
kíván! 

* A new-brunswicki csendörnapról 
Bethlehembe hazatérőben Jászfy 
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József örm bajtáI1stmk kocsija a ha. 
vas országúton megcsuszott és 
összeütközött a veLe szembejövo 
Cad.hlLac koosival. Mindkét gép. 
jármű ÖSSZietÖrt. A Cadillac egYik 
utasa SúlyOSéllU megsérült. SZiet1en. 
csél'e csendör bajtár1sain.krnak az 
ijedtségoo kíVÜi1semmi bajuk sem 
törtél1lt. JáJs,zfy örm BajtársUIliknak 
szívbö~ kívánjuk a })aIeset utókö. 
vetk,eZiffiényeiJből való sikieres talp. 
raáUást! Bajtár:sak, téLen, havas és 
jeges idöben utazzumk vonaton, 
Vlagy autóbuszon! 

* Szabó Sálndor törm, montreá 
csoportveZiet~et, va:LamilI1t Cser. 
halIrni Ftel'ellc örm bajtárs unkat a 
Magyar Cserk.ész Szöv,etség elisme
I1Ö oklevéL1e1 tüntette ki a montreá
ld magyar osel'kéSizcsapaItok érdeké
ben. teljesített kiváló munkájukért. 
Az okrev,e1ekiet a csapatok 15 éves 
évfol'dulói Üinnepségeiln Bodnár Gá
bor, a MCSSZ ügyvezetö eLnöke 
s~emélyesen adta át. Szívbö:l gra
tuláJlunk.! Bajtársak, legy;en köve
tendő péLda! 

* 1968. jmuár 29-én sydneyi 
(Ausztrám) bajtársaiJnk egy kivá
lóatn sikerült nyári piknilret l1endez
tek a vízműy.ek számál1a 
Pros.peot tónál, ahol az összes baj
tá:I1Sunk megjeLenJt Qsaládtagjaikkal 
együtt, söt egy bajtársunk a távoli 
New Castle-ból jött el. Az alkal
mat i1eLhasz.nálva a csoportvezet5-
,ség megtárgyalta a folyó ügyeket 
A pitkJniken befizetett önzetlen ada
k,ozásokaJt most a súlyos betegen 

mozgáJskiéptlelJen áJliliapotban 
élö Bok.nos István 

számáI1a juttatták el. Bajtár
köszÖlnjük! A v1ezeJtöség tllis~te-

csoportj ainkat is, 
bajtársi adományokat a 

~retlli{je2~O címne. Mr. S. Bokros-Bo~ 
Napier St. Fitzroy, Vic. 

* Virág Béla fötörm bajtár:sunk a 
kormálny jóvoltából szép, új 

jutotJt Bajorországban. 
Béla és LászlÓ' elnyel'ték a 

álléllllliPoLgárságot. FeLesége 
swyos beJteg;ség utáln a javu

útján halad. A V1rá:g cs a lád
további sok szenencsét kívá-

* ausztrá11ai magyarok hetilap-
az "Ausztráliai Magyarság" 
. i1ebruári számában kedves, 

1.~eg~SZí[vü bevezetés utáln közölte 
baJratnohi Tamáska EndI1e szds 

"A chesteI1landi lovas
címü cikkét a Bajtársi Le-

egyik 1967 év;i' számábóJ.. Kö
Ausztráliai Magyarság! 

* vitéz bar.anchi Ta-
Endre szds bajtáTsunk cik-

"Isten kezében voLtunk" c. há
élményét közöLte 1968. csen

a münaheni "Magyar 
c. kiváló hetiLap. Köszönjük 

Nők! Szívböl gratuLálunk 
emigrációbéllU szüntelenül tevé

és eredménj'ies vitéz Ta
bajtáI1Sunknak! 

Örömmel él'tesü1tüntk:, hogy a 
melbournei, (Ausztrália) é'Viek óta 
kiváJlóatn működö magyar leány
oserkészosapat alapítJója és jeLenleg 
is, péllrancsnoka csendör1eány: Ká
dár IstváJ!lIl1é Medziohr:adszky Ma
rÍJaIl1Jne. MaI1i:anne-nak és édesapjá
nak: Medz~hI1adszky AJ!Jadár g. alez 
bajJtáTsunknak szívből gratulálunk! 

* Alrányj Gyula törm bajtár,sunk a 
tengier hu1láJmVierésének mérhetet
len elveszített energiájának hasz
nos célma való felhasználását tanul
mányozva szabad alm at nyert az 
USA SzabadaLmr Hivatalában az 
"Ocean. powered COffipI1eSSOr", US 
Pa1:Jeint 3268-154 sz. eJképz,elésével. 

A taláJlmálny lényeg.e a követke
zö: az óceánok hullámverését, 
melo/ben métI1heJtetlen energia f'ek
szik, ~el Lehet használni sajtoLt le
vegö elöállítására egy különleges 
bwendezés il1évoo. Ez a sajtolt 1e
v,egö azutáln légturbinák hajtására 
képes, amelyekkel viszont eLektro~ 
mos, áramot Lehet fejleszteru, vagy 
más, céLra lehet az ene.rgiát fel
használni, mint pL a göz feszítö 
erejévlel. Mi'Vim a hullámverésben 
l1ejlö energia ~orlátlan és kifogyha
tatLan, így kodátLan hasznos ener
giát lehet nyerni, amit az egész vi
lág embedsége sohasem tudna elfo
gyasztani. Hogy az emberiség és 
az' amerikai technika. fel tudja-e 
hasmláLni e fiel.iJsmerés értékét és a 
lehetöség fontosságát, az a közeli 
idöktöl függ. Arányi törm bajtár
sunk kiaLakult elképzeléseit apró
lékosan kidoLgozva rajztáblára rak-
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ta és headta a washilIlgtoni állami 
szabadalmi hivataLba, ahoL a tudo
mányos szakcsoportok vették ala
pos tanulmányozás alá. A vizsgá
lat enedményeképpen a hivatal a 
legcsekéLyebb eLlenvetés nélkül 
megadta a s,zabadaLrnat. Ezután 
már csak az értékesítés követke
zik és kívánjuk Arányi törm baj 
tánsunkJnak, hogy terv,ett a le,gtel
jesebb anyagi siker koronázza mi'
nél ,elöbb! SZJeretnénk már egy mil
liomos osendört is . látni! 

* Szívböl gratulálunk Pálházi And-
rás törm hajtársunknak, kinek k is
leánya: Pálházi Marika 20Yz év után 
megénkiezett édesapjához Kanadá
ba. Pálházi törm bajtársunk, milnt 
minden derék csendör, a kommu
nisták börtönébe került 1945 után, 
neki sZJenencsés véletlen folytán si
került megszöknie és nyugatra jut
nia. Az utolsó éjszakát Toronyba;n; 
az oSZJtrák határon aludta Csöndör 
József fötörm bajtársunk házában. 
Azóta Csöndör fötörm is nyugatra 
került, mindkettejüknek szívböl e l
ismerésÜJnk!et nyHvánítjuk, a csen
dör bajtársiasság magas péLdája 
alapján! 

* Vitéz Szarka Lajos tüzér örnagy, 
a honvéd Jjajtársak philadelphia i 
vezetöje, adonmenti harcok egyik 
honvéd höse, levelében többek kÖzt 
a köv,etkezöket írta: - "Megkap
tam legutóbbi B. L.-t, ami ~gazin 
szép és értékes munka, szívböl gra
tulálok hozzá! Örülök, hogy Te is 
megma,radtál annak, amire tulaj-
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dOlJllképpen az eskünk mindnyájun. 
kat köteLezne, de nagyon keves.en 
tesznek ennek eleg,et - a magyar 
faj és a magyar katonaeszme r.e,n· 
dítheretLen és megalkuvás nél:küli 
haII'cosa milIldhalálig - gondolatá. 
nak. N em sok eLismerést kapunk, 
de aiINlál több gúnyt és mocskot, de 
a le1kiilSmenetiilnk tiszta és emelt 
fÖVlel járhatunk." 

Köszönjük v. Szarka örgy baj
társu nk kedv,es szavait, kinek cso
portjában több csendör bajtársunk 
működik és üzenjük: levele sze11e
mében közös az utunk! 

* Finta Imre szds bajtársunknak 
szívböl gratulálunk azon aLkalom
ból, hogy WilLiam Dennison, Toron
tó polgármesitere egy ezüst serleg
gel tüntet1Je ki Firnta bajtársUJl,kat, 
a torontói "MouIan Rouge" vendég
lö tulajdonosát vendéglöi iparuk 
15 éves fennállása alkalmával. 

* Áttanulmányozva a Kanadai Ma-
gyarságban közöLt névjegyzéket, 
az "Amerikai Magyar Szépmív'es 
Czéh" t agja iról, örömmel fedeztük 
fel a c!:erndör bajtá~satnk nevét, 
köztük sok csopontlIDkét! A név
jegyzék azonban sok nevet nem kö
zölt, e sorok íróját sem! Vélem 
nyünk, hogy még sokkal több csen
dör nevet k!ellene olvasnunk, hisZ 
gróf Wass Albent egyetemi- tanár 
nemes munkája az amertkai poron
don a magyar igazságéirt., a cseh, ro' 
mán és sZJerb történeLemh;unisíJt;áS 
kijavítása szülöhazánk érdekében 
,egy olyan köv1etendö nemZJetvédel-

cél, melyből mi ki nem maJrad
.1~unK! Kérjük az USA-beli és ka

bajtársaink azonnali tömeges 
Cím: American Hun

Uterary Guild, Astor Park, 
32002, USA. Évi tagdíj 

$10.-, ezen. öSSZJegböl angolnyelvű 
fo1<umentációs könyv,etk!et adnak 
ta. mely,etk!et elJhelyeZJnek az és,z,ak
f:I1edkai poLiJtikusoknál, az egyete
lJÍ és városi könyv.tárakban. Ezen

minden tag két könyvet kap 
tagdíja fejében. Olvassátok 

a B. L. évekkel elöbbi hira dá-

* A MKCSBK vezetöség ügyveze-
elnöke a new brunsiWicki csen

-.IIU"4l-'U'J,1 megisIDeiI'te Horváth La
fötörm bajtáir.sunk ifj. Horváth 

M. A. f.iát, csendörgy81rme
egyik Legkiválóbbikát, aki 

York állam építészeti és ter
hivatalában dolgozik. Ifj. La-

barátunk édesapja útján jár, 
.n,i1u"r új hazájában a magyar ér

cselekszik és ezért mun.
LS telajánlOItta. Köszön

G ~atU!lálU1Il1k! 

* A p1ttsbUIiglli "Magyarság" c. 
helDilap és veLe több emig-

magyar újság hívta fel a fi
hogy a kommunista ma-

kOll'Illálny ifjúságunk színe vi
mintegy félmiJJlió 18-25 év 

magyar ifjút és hajadont kül
szerződéses munkára küld Ke

!OOlmeror~SZl:lJg;[)a és a többi kom
•• ,..1l.IS<Lé:1 csatlós onszágba. A Szav

suga.hlatára történö ese-

ményeik éppen a LegéIitékesebb ma
gyar réteg s~e1lemi és fizikai ki
kapcsolását jelentik a magyar élert
,térből s fiennáhl a veszély, hogy ez 
a féLmil.Liós magyar réteg házasság 
követkeZJtében sohasem télr vissza 
szülőföldjére. Az ördögi terv ki
agyaló ira a magyar sors átkát kí
vánjuk s hisszük, hogy aLja:s ter
veiket maga a magyarok IstJene 
fogja megakadá1yozni! Örület, hogy 
ide süllyedt sZJerencsétlen szülöha
zánk az ellenség 24-ik évi megszál
lásakor gyarrmati SOIrsába:n: a fia
tal magyar százezrek nem kapnak 
munkát saját hazájukban! Kiáltsunk 
ismét a világ lelkiismeretéhez s 
hirdessük tovább: halál a kommu
nizmusm! 

* A winnipegi "Kanadai Magyar 
Újság" 1968. február 13-i száma 
egy felemelö és biztató csen.dörna
pi cikket hozott Viirtéz Haraszthy 
István alez baj társ unk tollából. 
Ugyanezen szám közö,lte Takáts 
M. J. "A Csendör Napra" c. törté
ne1mi visszaemlékezését a m. kir. 
Cs,endörség viJhal'os, forradalmi-
1dök,böL való sZ€iI1eplését megörökít
ve az urtókOlr számára. Köszönjük 
Bajtársak, Köszönjük Kanadai Ma
gyar Újság! 

* Kaptuk a következö levelet egy 
10 doLláros pénzesutalvárulyal: -
"Kérem, fogadják ezt a kevés ösz
szeget., atntt családom tudta nél
kül küldök és használják fel oda, 
aho~ szükség~,nek látszik. Mivel 
családom tudta nélkül küldöm, ké-

59 



rem csöndben haI1lgaItni rola. Bol
dog Újévet a veZJetöségne!k!" - Kö
szönjük X. Y. BajtáI1Sunik. eme kí
vánság.át és köszönjük a derűs árá
kat, melyet LeveLe a taposómaLom 
életi.inkben kiváLtotlt! Napoikig de
rÜiLtÜJnk. mjta és megerösítette mun
kakedvi1nlket. 

* A hazai klommunisták küLföldre 
iránywatt új ságj a, a "Magyar Hír
nök" újból túl1Jeljesítette a UOI'IffiáJt! 
Kincses Kalendáriumuk hemzseg a 
csendÖll1gyalázástól. Örkény István 
kommunista író csak a "pende,lyre
gimentben" szoLgálIt talán, vagy so
hasem valIt ~atona. Ugyanils "Az 
urtolJsó vonat" c. eLbeszéLésében 
oLyan bada~ságokat ir a csendör
ségröl, hogy no! Még szinvaik 1s, 
mert ezt írja: - "A rezvörös cseJl
dörtolLak hol itt, hoJ ott villantak 
ki a sok!aságból." - Világos, 1945 
óta ,annyi vörös ' \Színt látott már, 
hogy nem ér~ékeli az acé1kék-fe
kletét. Menne el a moziba: megnéz
ni a "Hideg napok" -at, vagy a "Sz,e
gé~Jiegények"-let s akkor Látná, mi
lyenek is voltaik a oSlendör tol1ak. 
Az ilLusztráLó pedig frontlógós le
hetett, mert. mjzain csendör tol1for
gókat a tábori sapk,a jobb oldalára 
teszi művészi tudáJSával. 

* CSENDÖR KARÁCSONYEST 
A hami1toni csoport immár ha

gyományossá váLt, s évente megis
métJelt Csendör KarácsoJl)'lestjüket 
1967. december 16-án rendezték 
meg vitéz Jakalb F,erenc örm bajtár
sunk lakásáJn. 
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Ez aLkiaJlommal f.elSizo~gált ÜJnne
pi vacsora eLfogyasztása utáln Sere_ 
gélyes Márton fötörm csopOtrtveze_ 
tő s~eretette1 és meleg szavakkal 
üdvözöLte az egybegyÜJLt bajtársa_ 
,kaJt és hozzáJtartozóikat. Em köv~_ 
.tö :röv~d bevez;etö besxédében an
nak a kívánságámk adotlt kifeje
zés, hogy ez a kar:ács01IlYest, mi!nt 
a sZJeretet ÜI1iI1lepe és Jézus s,zeretJe
te kössön bennün1ret egy:máshoz. 
LegyülIlik egyek a sZJeI1etetben és 
kölcsönös megéntéSiben. A szeretet 
gyako~lásához példaképpen Asszi
szi S~ent Fierenc éLetét és ide . -
imáját clvasta fiel. Majd p.edirg . 
kezett szavMvaL fielébresZJteni a baj
társi és közösségi élet irálThU foko
zOltitabb érdek1ödést. 

EZJután a csop. VJeZJető kérésére 
Gérus István Öl1Ill régi kialnadás baj
táxsumk Jézus szÜl1etésének titkába 
e1merülv'e ihletett halIlJgon és mély 
átérzéssel ismeI11lette lsten egyszü
lött Fia \Születésének lényegét. Szü
letését öss~eköttesfJésbe ho:z.ta (Jé
zus meJ.lLetIt hitet és tanubizonysá
got ,tevö elöhtmökéruek) Kereszte
Lö S:z;eIl!t Já/nos születéséIlJeK csodá
.Latos elözményével. Itt a S:z;entírás
ból kiemeLi Keresztelö Szent János 
születésének és angyal által tört t 

hírüJ1adását Zakar:iásnaJk és isme 
tést nyújt az angyali megjeLenéSt 
követö Zakariás megnémuláSá:nak 
töI'lténetéröl_ EZUItáIIl ped~g részlete
sen kiJtér arra, hogy miként telje
sítette magasztos hivatását Keresz
tew .szent JáJnos" mint az Úr Jé
zus mü:ködéséIllek útját elökészítő 
futára és mikéIllt tett tooúbizonY" 

y,11ágosan és féJJreérthetetLe
az Úr Jézus megváltó s2íel1epe 

isteni méltósága mellett. 
Nagy érdeklödéssel k.ilsért bes,zé

,ezzel f.ejeztre be: "Készítsük és 
~ve:n~~~:UK mi ~s az Úr útját saját 

SzakítsUlIl!k az egymás 
gyül~ödéss:el. Kerüljük és 

eL maguIlJktóL az el1entéte
félI1eértése®et és az iltt-ott fe l

IaiIk!K:an.o visszálykodásokat. Éljünk 
s~eI1etetébeJl és teremt

kiristtusi békét leLkünkben. 

~LJlt:~t:";:'illdIJ láJra itt ciJkket olvasta 

vitéz baranchi Tamá:ska Endre 
baj.társunk komoly és él1tékes 

folytat az Amenikai Helfal
és Geneológiai Tá/rsaságnál. 

'eredményeképpen a Társa
az "AugusUn Emlékérem"-mel 

ki. 
Ugyancsak Tamáska szds bajtár
kat Károly-Fülöp odeánsi her

a Jeruzsálemi Katona:i és Is tá
SzeIlIt Lázár Rend nagymes

a rend Magyar Ta,rtományá-
"zászlótartójává" nevezte k, 

követkieztében nev,ezett a 
lovag,r,end Nagykápta,lanjának 
lett. (Párrzs, 1967). 

Legújabban pedig vitéz Tamáska 
, unkat :l)elvették a N agy 

fe:l és: fűzött hozzá részletes ma
gyarázatokat. Ennek tén)'lege, hogy 
Unmk születésé!Ilelk évét nem lehet 
pontosan megáLlapítani. 

A beszédek elhangzása után ka
rácsonyi ének-számok és bajtár:si 
beszé1getéslek köve&iezteik.. Az ün
nepi hangulaJtban és bajtársi szel1e
te!1lte1 búcsiÚztaJk el: egymástóL 

Megjegyzés: A csop. Viezetö a ka
rácsonyest kleretén beLül megemlé
kez,ett há/rom olyaJn bajtársunkról, 
akillk máJr hosszabb ideje kórház
ban gyógykiezeJés alatt á:Llanak. El
fogadJták azt a javaslatot, hogy Ka
rácsony másod napján, két bajtárs 
a beteg rbajtáIisaimat a k6nhá:z.ban 
fe1kleresi és srere'tet csomaggal 
ajándékozzuk meg öket. Ez a ter
vek szeninrt: meg is: tör.tént. 

Konstantin Lovagrendbe is. Tevé
keny és €lnedményes Bajtársunknak 
sZÍvböl gratulálunk! 

* Szívhöl gratulálunk és sok bol-
dogságot kívánunk Forgó Mihály 
fötörm Bajtársunknak (Buffalo) és 
Máté János v. tÖ I1m Bajtársunknak 
(Niagara FaUs, Kanada) házasság
kötésük aLkalmá ból. 

* A MKCSBK vezetöség ügyveze-
tő 'emök,e levéLben tiltakozott az 
amerikai "National Geographic Ma
ga~in"-ban közöLt "C~echos.I.o.va

kia" cimű cilk!k eLLen a k~adó:nál, 

mert a fenti hosszabb és fényké
pes cilk!k eLhaLLgatta az öss~etákolt 
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és 'Újszülött Csehszlovákiában élő 
kÖZiel egymiJ,lió magyar létezését, 
valamint Pozsony és Kassa őStfé

gi magyéllr városruról 'Úgy írt, mint 
"regi cseh" városokról. 

* Szívböl graJtulálunk a következő 
csendőrgyermekJek házasságához: 

néhai Dr. Heg'edűs Mihály szds 
és CiJgáJny Irén fia: ifj. Hegedűs 
MiháJly 1967. július 29-én vezette 
oltárhoz Mangaret Doyle ausztrál 
leányt, Mr. és Mrs. K. M. Doyle 
Legidősebb leányát. Az esküvőn a 
vőLegény násznagya ifj. Jani János 
voLt. 

A legjobb kíválnságainkat küld
jük BogsáJnyi Józse[ ezredes Baj
társunkillak leánya házasságkötése 
aJJka1rnából. 

Bátlky Éva IboJyka angoJ, német 
és francia leVíeilezönő, Dr. Bátky 
KáZitnér szkv. m. kir. csendő.r szá
zados, volt dési közlekedési' szárny
parancsnok és feleségének, Kuti 
Etelkának leánya 1967. aug. 12-
én Ober.aohingban (Németország) 
házasságra lépett Czupy József Mi
hály okI. vil11amosmémökkeil, Czu
py Bálint volt független kisgazda
pámti képviselő, jeLenLeg a "Szabad 
Európa Hangja" BáliJnt gazda szer
kesztője és előadója és feLesége, 
Kéry Erzsébetnek fiával. 

A "MagYéllr Cserkész"-böl nyert 
hír szerint Macky Emese, Macz
ky László g. szds bajtárslliI1lk és fe
leségének leánya 1967. oktbóer 21-
én örök hűséget . esküdött a stutt
garti Marien templomban Eerkay 
László csenkészvezetön,ek. 
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Szépséges Emesének és urának, 
valami:nt a többieknek sírJg tartó 
boldogságot kívánunk! 

* 
A "Ptttsburghi Magyarság" c. 

kiváLó hetilap rebruár lO-i száma 
átvet.te és sZósZlerint közölte And. 

Andróczy Ferenc M. Sc. örm üd· 
vözH torontói csendör bajtársait az 

1968-as csendörbálon. -

rócZÍ Ferenc M. S. őrm, egyeltemi 
taná.r bajtársunk életrajzát és 
egy;eruruhás fényiképét a Bajtársi 
Levél elöző számából, mint ame
rikai érdeIkességet, bizonyítván egy 
derék bajtárswnk kar.ri'erjét. 

* 
lfIíreink a magyar kbráJyi és ko 

mányzói os alád élő tagja1ról: 
Dr. Habsburg Ottó kW. herceg fe

lesége: Regim.a szász-meinmgeni né
met hercegnő megtanult magyarul, 
7 gyermelkük közül két f1ú és öt 
leány, rends~e:I'es magyar ny;elvok
tatás ban I1ésZiesüLnek. 

néhai dr. vitéz Hahsburg J ózsef 

kir. herceg legidősebb fia: 
Habsburg József Árpád her

az utolsó magyar tábornagy, 
" vitéz Habsburg József unoká

J!! emigráns magyar, mint mi, 35 
",es, okl. giépésZimémök, magya
n1l kifogástalanul beszél. N agyap
ja, József Apánik nyomdokain jár, 
..6c:!'7TV,PC:7 a magy:ar emtgráns é1et

a Vltézi Rend fökapitányhe
e. JelenLeg még tanu1má-
folytatja Svájcban és Spa

ban. F,elesége Löw,ens
német föhercE\gnő (a német Ac-

tio Catholica v~lági elnökének Leá
nya) és öt gyermekük (2 f1ú, 3 le
ány) mind kifogástalanul beszélnek 
ma,gyarul. 

Ifj. v~téz Horthy Miklós 64 éves, 
BraZÍ!hl.ábrun él és ott egy export
import vállalat eLnöke. ÜzLetében 
csak magyarokat alkalmaz. 

Ifj. vitéz Honthy István okL gé
pészmoonök édesanyjával Angliá
ban él, magyar kapcsolataikról nem 
tudunk. HíreilIlk szerint - sajnos 
- önhibáján kívül magyarul sem 
tud. 

Horthy Miklós Székelyudvarhelyen 1940 öszén. 
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Az országgyarapító kormányzó Székelyudvarhelyen 1940 öszén. 

Kérjük B ajrtársaiInkiat, hogy kö
a közpo[})ttal az összes baj

hLI1~et! S~eI1ek, betegségek, 
iiaJá'leset, házas.ság, a csendőr gye
;eJtek ha,Ladása sltb. mindnyájunkat 
fgyfonnán érdeklő hír vi1ágvi
szOIlylatJban. A Bajtársi Levéll milIl
CJenkor közli ezek,et a ruI1eket. A 
&udósÍltások he illem éJ:1kezése miatt 
viSZont sohasem lehet felelős se a 
lapunk, se annaJk szenkesztőségie . 

* A MKCSBK közponJt l1endszetre-
olvassa az ,emigráns magyar 

'tóteJ:1mékeiket, de reljut hozzái!1ik 
azai és külföldi idegoonyelvü 

1&jtó mÍlndazon száma ts, melyek 
, csendőrséggel foglaLkoznak. Így 
.nő tájékoZJtatással r,endelkezi1nk. 

Ajánljuk Bajrtársamknaik a csen
IiI'barrátságukiról köziJsmert újsá

at rendszeres olvasásra. Ezek: 
fő, KatoLikus Magy,arok Vas ár-

.-ja, Pirttsburglhi Magyarság, 
z1lrálliai Magyar:ság, Kanadai 

K8gYa!l1ság, Kanadai Magyar Újság, 
Magya:r Nök. 

ÚjabbaJn kÜJ1önös előszwetettel 
...... ""'''UJ~ a Moocnenben megjelenő 

Ewrópa" c. polritiJkai és ku1tu
szemLét. Az "Új Eur.ópa" csak 

.--,!ln,u éVVlel ezelőtt alraikult azzal 
_~<lIa"", hogy az emiJgránis magyar-

legyen egy küLügyi szem-
mely fej1eszti a külpoLitikai 

és k!el1ő tájékoztatást 
a magya:rságot ér1ntő 

plZel:.KO:Zl helyzetről Az "Új Eu
szívesen küld három h6nap-

terjedő mutatvooyszámot, ér
bajtáI1saiJnk írjanak a kő-

vetkező eimre: "Új Európa", 8 
Mi1nohen 14, Postfach 24, West 
Gerrmany, EUrIOpe. A folyóirat szer
lresztője: tDr. Osonka Emil. 

* Máthé J'enő örm bajtársunkat, 
párizsi csoportVlezet:óniket az Euró
pa,i Frontharcos Szövetség arany 
lovragkel1esmjév'el tüntették ki. A 
kitüntetést Zákó Ail1drás vörgy úr 
nyújtOItta át uto1só párizsi látogra
tásakorr 1967. Karácsony előtt. Má
thé Jenő őrmester Bajtársunknak 
sZÍVíből gratulálunk, mert ő ll1em
csak a párizsi MHBK csopmtveze
tője 10 éve, hanem tagja a frarncia
ürrszági MKCSBK-nak i'5. Külön ér
dekesség számunkra, hogya négy 
filianciraol1szági MHBK csoport ve
zetője csendör: Párizsbarn Máthé 
Jenő őrm, lIoul1co.ingban Tóth Jó
zsef wrm (ő egyben a MKCSBK 
~ralI1darOr.szág:i tJerü1etvezetője is), 
StrasrsJbourgban vitéz Temesvári 
Mántoll1 hagy, tb. csendőr, Forbach
ban Csala Gyula szaikv. F'enti derék 
bajtársa~nk, miközben a hürnvéd 
bajtársi közösség üg)'ie:it mtézilk, hü
séggiel tagjai a csendőr szervezet
nek, anyagiJliag áldowak, gyüjte
nek a MKCSBK-nak, megünneplik 
a osendőmapokrat és szoros kap
oso.lartban álLnak a MKCSBK köz
pomtal. Magatartásuk emigráns. 
példa! 

* Keressük Berenyi György és De-
li Benő fhdgy bajtársaink cime:itr 
Tudomásunk szerirnt mindketten 
nyugaton élnek. FeltaIálásuk. esetén 
mindketten írjanakJvitéz HtmfalJVay 
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• 
Lás.zJ.ó honvéd fhdgy évfolyamtáJr
sukillak, ki az 1940-ben avatott Lu
dovikások találkozóját készíti elő. 
Címe: Sognsvein 6A/Oslo 4, Norge, 
Europe. 

* Vi.lágviszonylaJtban sok csendör 
bajtársunk kJatpta meg a MHBK ko
szoros jelvényét. rröbbek között 
Chicagobatn Sipos Lajos öml baj
táI1Sunk a MKCSBK jelvénye mel
lett büszkén viseli a MHBK koszo
rús jeLvényét ils. 

* 
Pater Dr. FogollyáJn Mi&lós, je-

lenleg Velenoében, Olaszországban 
élő r. kat. leLkész kieresi Szilágyi 
ImIie csendőr alhdgy, vagy fötörm 
családjáIt, kinek gyennekeivel So,u
on jáirt Iskolába. A Szilágyi család 
vaLahoJ nyuga1Jon él. Kérjük baj
társainkat, akik tudnak a Szilágyi 
családról, közöljék címüket a köz
ponttal. 

* 
Kaptuk a következö kedves és a 

túloldalon megszív1elendő 1evelet 
Karácsonyra: -"A m. kir. Csen
dör BajtáIiStÍ Közösség minden 
egyes tagjának békés, nyugodt, ke
gyelem'teljes Karácsonyt és re
ményteljes Újesztendőt kívánok. És 
kérem a Mindenható Úristen segít
ségét, hogy a nagy csendőr család
ban duló egyénieskedésből eredő 
zavarok testvéri sZleretetre, össze
tartásifa változzanak át. Igaz baj
társi szevetettel Török Dezső". 

Örömmel közöljük Török Dezső 
alezredes bajtársunk levelét, aki a 
MKCSBK ~egáldozatosabb tagja 
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volJt 20 év,en át laz emigrációban! 1\ 
"túloldal" aJatt Clevelandot és 
Münchent értjük, mert kanadai 
zászlóbontásunk utáln bajtársi kéz. 
nyújtásunkra onnan kaptuk az elso 
támadásokat. A tisztulás utáni egy. 
ség kiezdeményezését odaátrÓl 
várjuk, mi már 4 évvel eZlelőtt ko. 
ze1edrtÜllk! -

Keressük: Tqpay László tüzér, 
később hadbiztos százados baj tár. 
sunkat. Utolsó címe Sao Paulo, 
Cadxa PostaI 3081, Brazília volt. 
Új címét kérjük. 

* Egyik bajtársunk fia odahaza 
járt Ma,gyavországon. A régi ház· 
ban körülnézv,e sok végi, "Csendőr· 
ségi Lapok" -at ,talált. Az ügyes 
csendőr fiunk tudván, hogy ez:rel 
apjának és emigráns bajtársaimak 
nágy örömet szeI'ez, a fenti újságat 
hasZtI1álta fel csomagolópapírnak 
és sok igen értékes cikket, fényké· 
pet kihozott sértetlenül Hja, a 
csendőr fiúk édesapjuk nyomdoka
in jámak! 

* Hasonló történetet ismerünk 
kivándorlásunk elötti idöböl. Egyik 
bajtársunknak volt egy öreg, vas
tag b1bliája. A vaskos könyv bel 
jébe üreget vágott s az üregbe he
lyezett orvosságos üvegeket a ~a
JOT pósta eljuttatta Magyarorszag~ 
ba. Az otthoniak hálából szeged! 
paprikát stb. küldtek a könY':~en 
az orvosságok téritéseként. Az oreg 
biblia vagy tizszer tette meg ~ 
utat, otthon segített, idekint pedtg 

"'.O~'<>'7T-.<> az amúgy íztelen ba
kosztot. E lelemény;ességgel si-

t egyik bajtársunk hozzámr
életét megmenteni. Kü

az orvosságokat a lrommu
l'endőr:ség elkobozta volna. 

* A MKCSBK központ is gyűjti a 
'ileitnaiIDl· háborúban hősi halált halt 

magy;ar katonák nevét, 
_UUv~U"~~ s ők,et sajáJt halottamak 

* legutóbbi német statisztika 
84.000 német katona esett 

a magyarországi haJI1Cok során 
ben. A II. világháború ma-

hősi halottairól hivatalos sta
adatot illem tudunk. Becs

szerint 600.000 honvéd és kö,z-
11.000 csendőr halt hősi halált 

ista rémmel folytatott ke
haroban. A német hadse

vesztesége Mrom és fél miHió 
A Szovjetunió 'enJIlek a duplá

hét millió katonáját Vleszítet-

* "U nSlere Post", Die Heimat-
der Ungarndeutschen, aZlaz 

németek Stutt
megjelenö lapja 1968. feb-

4-i számá!ban :r1endkívűl meleg-
és fényképes dk!kben emlé

meg a m. kir. Csendőrségroo. 
megemlékezésében ~gyekszik 
adni az új generáoiónak. a "re

csendőrintézményéről. Az 
igaz és felemelő cikkben a 

valóban értékes emlék,eket 
a magyar csendőmek, többek 

közt kétszer is lemlíti" hogy a m. 
kir. Csendőrség elitcsapat vrut. 
Következő számunkban részletesen 
ismertetjük a fenti cikket. Magunk: 
részéről annyit teszünk hozzá, 
hogy testületünkben sok sváh s,zár
mazású tiszti és legénységi bajtáJr
sunk szolgáLt, kik kiválóan látták 
el szolg,álatukaJt, kiváló haj társak 
voltak. Ma is é1nek emlé~ezetünk
ben a l'endes, tiszta sválb fa lvai:nk , 
hol törvénytisztelő lakOSSág élt és 
ahol jóformá!n dolga se akadt az ott 
szolgáló csendőreinkinek. E szép 
falvak német lakosságát a kommu
nista etröszak, az új szovjet urak 
németeUenes gyűlölete üldözte ki 
hazájából. Sorsluk azonos a ma
gUn!kéval, ök is az igazság feltáma
dását várják. 

* A torontói mélJgy,arság a Vitézi 
Rend Zrirrlyi csoportjánJaJk és a nem
zethű szervezetek, valamint egyhá
zaink rendezésében június 21-én 
emlékest keretében hódoLt vitéz ne
mes nagybányai Horthy Miklós ten
gerJ1élJgy, Magyarország kOlrmány
zója, Ottvantó höse, az osztrák-ma
gyar hadiflotta utolsó pélJIiancsnoka 
születésének 100. évfordulóján. Az 
emlékest iránt igIen nagy volt az 
érdeki1ödés, sokan vettek részt az 
ünnepen. Horthy Mi:klós 50 évvel 
ezelőtt, 50 évles korában az oszt:rák
magyar monarchia fájdalmas szét
esésekor vette át a megcsookított 
magyar haza vezetését, nehéz és 
göröngyös úton a magya'rlakta terü
letek részbeni hazatéréséi;g s a tra
gikus II. világháiboru elvesztésének 
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elöestéjéig kányította hazája SOlf

sáto Vi1ágv.iszonylatbaru 1919-00n Ö 

aratta az elsö györehnet a bolse
vizm.us felett, ö sietett Pilsudszki 
Lengyel tábomOlk segítségére első
nek egy hataLmas löszervonat kiül
désév,el, meHyel sikerült elémi, 
hogy Lengyelocsmg györe1mesen 
kJe.rült ki 1921-ben Lenin bolsevis
ta hordáimJak támadó hábOlrújáJból. 

Horthy Miklós szelleme, aki a 
monarchiáInak is, hűséges fia vOllt, 
ma is él az emigráció lelkében. Tm
g~kus, emigráns sorsában végül mi 
is osztoztU!I1k. 

* Az északkamadai edmOiIltoni ma-
gy.ar katolI1arádió bem.ondója 1968. 
fre!bmár 18-i adásába!I1 ismért a m. 
ki[". Csendörség emlékooek hódolt, 
ismertette a budai haircOlk és a ki
tö,rés történetét. Az éter hullámai:n. 
áldozott Nagy Zsombor cső. szds 
emlékének, ki akkor az egyetemi 
rohamzászlóalj parancsnokaként 
esett el. Meleg és elismerö szavak
kal hódoLt Budapest hös csemö["
védöi elött, kik példát adtak a fia
tal egyetemista generációnak. Az 
adást öszi számunkban részletesen 
ismertetjük! Addig iJs bajtársi kéz
szorításumkat küldjük a bemondó
nak, a hajdam:i vitéz műegyetemis
ta harcosnak! 

A csendörgyermekek iskolai 
eredményeire mindig büszkék 

vagyunk! 
A közelmúltban a következö ér

tesüléseket kaptuk: 
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Ifj. Zöldi Márton, a m.á.rtirl:talált 
halt dr. Zöldi! Márton szds baj tár. 
sunk fia Buenos Airesben elnyerte 
a mérnöki okilevelet. 

Olasz Mat1git, vitéz Olasz Lajos 
örm bajtársU!I1k Leánya Adelaide
ben, Dé1ausztráliában elnyene a 
B. A. egj'ietemi oklevclet. 

Warrenné Szathmáry Emöke ki. 
tüntetéssel vég,ezte a torOiIltói egye
,tem. 4 éVies antropológiai szakát és 
elnyerte a B. A. oklevelet, egy;ben 
$1.500 ösztöndíjat nyert Ontario 
kormányától, hogy továbbit tanul
máJtlyai során megszerezze a bö 
csész dOlktmátust. 

Ifj. Kocsis László jó eredmény. 
nj'iel végezte az adelaidei egyetem 
fogorvosi szakán a III. évet, öccse, 
Kocsis György, Kocsis László szakv 
bajtársunk fia és ifj. Borbási Fe· 
rene, Borbási F,el1enc ÖIm bajtár· 
sunk fia éI1ettségwtek Adelaide· 
ben, Ausztráliában. 
Későn kapott értesülés s:oerint 

ifj Virág Béla, V,irág Béla fötŐI1lU 

bajtársunk fia jól érett anémetor· 
szági Burg ~ast1-i magy:aJr gimná
ziumban, jelenleg tisztvi'selöként 
dolgozik. 

Brewerné Papp Eszter tanítónő, 
PélipP Lajos fötörm bajtárslJJlk leá
nya, Milwaukee, Wis. USA-ban 
jelentette iskolai elöljáró hatósága
nak, hogy az amerikai tankönyvek
ben Magyarországról szóló tan· 
anyag nem fedi a vOJlóságot, a t~
könyvet az amerikai iskolai hato
ság helyesbítette! Az iskolájában éS 
ósztályában egyetlen magyar gyer
mek sincs, azonban Papp Eszter 

tanítványainak az 
csendes éj" c. ~ácsonyi dalt 

TaII.1ÍtványaiJnak minden 
tanít néhány magyar szót. Osz

.'váltl'aJl .több amerikai tanuló már 
magyOJrul beszél11li! 

a MKCSBK \ _ vezetőség 

~C:SOJPortViE~ze:tJöiJnk, kérjük a csen
gyermekek eredményeinek be-

Csendőr gyermekeink elörehala
z szíVlböl gratuláliunk! 

* I 
MKCSBK v;ez,etöség elismerő 

jUJttat1Ja el 1968 csendör
-'";6,~,,, az alábbi BajtáI1Slamknak a 

szolgálatáért, vala-

mint a MKCSBlK érdekeinek elő
mozdításáért: 

.Aru:Lnócz.i Ferenc M. S. örm, vi
téz Serényi Lstván tb. csendőr, Te
lek József v. törm, dr. Körmöczy 
Nándor g. százados. 

* 
A MKCSBK vezetöség 1968 csen

dőrnapjá·r:a a Csendör Áldozatkész
ség Ernlétklapját juttatta el a követ
kezö BajtársadInkhoz a IMKCSBK
nak küLdött nagyösszegű anyagi 
adományuk eelismeréseképpen: 

Hangodi Jáinos aLhadnagy, Boross 
István szakaszv;ezetö, Bagdi Lajos 
törz1sörmester, FOJrIkas - Pusztay 
Ödön törzsörtmester. 

a jubileumi cserkész nemzeti nagy táborban 1966-ban, 
a jobbszárnyon Megay Béla tb. csendör örmester. 
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Az "Annstonfer Heim art:b rief" , a 
németországi Arnstod város helyi 
újságjának kall"áosonyi száma meg
ható és kJedves cikkben ír vitéz kis
bamaki Farkas F,erenc vezérezre
desröl, ki városukba n teIepedett le 
a háboru után és magataJrtásával, 
nemes. a:laikjával hozzánőtt a kis né
met VWÜiS ~e1kiségélhez. A lap köz
li fénykép ét ilS, majd említi, hogy 
hitvese és az USA-ban elhunyt leá
nya az amstorfi temetöben nyug
smnak, Magyarmsziágon dúló al
földi csatákban hösi halált halt pán-

vitéz Serényi István tb. csendör a 
torontói Szabadságharcos 

Emlék:IDű előtt. 
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célos hadnagy fiának máJrvány Pia. 
kett je pedig ott függ a többi német 
hös között az arnstorfi temető etn. 
lékmüvéin. Mi pedig büszkén uYUg. 
tázzuk, hogy rangidös tábomokUnk 
ily nevet vívott ki magának a né. 
met laikoS'S'éÍ!gnál! 

* 
A clevelandi renegát CS1endör 

Család Egyesületi Értesítöjének 
1967 decemberi számában az "Ar. 
gentin hírek" rovatban ismét fog. 
lalkoznak a MKCSBK-val. A Ml< 
CSBK "átszeJ'VIezését" szorgalm 
zák s ismét elfelejtették a 66:2 
nyú bizalmi szavazatot. Csak szer· 
vezzék át magukat, mi azalatt nyu. 
godtan folytat juk I' m1liIlkánkat 20 
éves szervezetünk szellemében 
Mert szervezkedésiÜ'k nem érinti a 
túlnyomó létszámban lévö egysé· 
g.es MKCSBK-t. 

* 
vitéz Serényi István tb. csendőr 

bajtársunk néhai id. Serényi István 
fötörm, veszprémi örsparancsnok 
fia, csendörlaktanyában nött fel s a 
csendörség szolgálatát, kötelessé· 
geit, vasfegyelmét épp úgy ismerte, 
mint mi, akik benne éltünk. Serén . 
Bajtársunk hatalmas lelkieröt jel 
tö gyaloglás ai alkalmával gyakran 
emlegette néhai édesapja nevét, ki· 
nek emlékezete mindíg ujabb erat 
adott önkéntes vállalkozásai foly· 
tatására. Serényi István 1943-ban 

több magyar atlétikai bajnokságot 

nyert hosszútávfutásban. Vesz: 
prémben sporttl,idósftó lett a helyi 

Vitez Serenyi Istvan a washingtoni Fehér Ház elött." " 



vitéz Serényi István Horthy Miklós 
sírjánál 

újságnál. A hábol'úv,esztés után nyu
gatra jött, majd é~ek mulva az 
USA-ba vándorolt ki. 1959-ben 
Krusesev szovjet miniszterelnök 
Amerikába érkezésekor fekete lepe
dökkel kötötte be a new-yorki ki
kötöben álló hatalmas szabadság
szobor szemét. 1960-ban New York
tól Washingtonig futott, a sokszáz
kilométeres utat 8 nap alatt tette 
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meg és útja végén tisztelgett a Fe_ 
hér Ház elött. 1962-ben San Fr<Ul_ 
ciskótól New Yorkig gyalogolt, a 
3.200 mérfölres utat (5.320 km) 74 
nap alatt ta\ffierikiai rekordidö alatt 
tette meg. ,Minden alkalommal ko
ronás és nemzeti eim eres trikóban 
"Igazságot Magyarországnak" fel
irattal szerepelt, utjain az újság. 
írók, fotoriportel1ek, televizió és rá
diótudósítók tömege kisérte. Seré. 
nyi István bajtársunk hatalmas tel
jesítményeivel a legtöbbet tette 

c? l' 
marathoni emlék futása 

New Y orkból Washingtonig 
vitéz Serényi István marathoni 

emlékfutása New Yorktól 
Washingtonig 

szülöföldjéért, a magyar 
ZiUJl.''''"ó, hösiesség és akaraterö 

megnyilvánulásai örökre emlé
sek maradnak! Elismerésül a 

Vitézi Rend felvette tagjai 
a MKCSBK pedig 1967-ben 

..,'<O'LUC, .. esendörré avatta. 
.zeJnélyÉ~ben a torontói csendör

majd felesége kiséretében a 
csendörnapon egy 

s méltó Bajtársat ünnepelhet-

* közelmúlt években az osztrák 
könyvktadók közel 10 né

nyelvű, de Magyarországgal 
Ilcun.V'JV könyvet adtak ki 40-50 

példányszammal. A könyvek_ 
magyar:barátsággal íródtak s 

1,1Glll:'>."'1'LVn.. a magyarság iránt. 
a könyveket a német és 

osztrák közönségnek szánták, ön
kéntelenül a hajnal derengésének 
érzését váltotta ki az emigráns ma
gyarságban. Az omladozó középeu
rópai kommunista blokk, a gy~n
gülö szovjet megszállás, a százmil
liók szabadságszeretete az idö mu
Iá:sával VIalóbaiIl a felszabadulás 
hajnalát homaItja el. 

A magyarság történetét, a Szent 
Koronát, a magyarság európai vé
delmi szolgálatát ismertetö köny
vek közül az utolsó, "Királydráma 
Hitler árnyékában" címmel Horthy 
Miklós kormányzó "dinasztia-ala
pítási" kisérletét akarja elhitetni a 
közvéleménnyel. A könyv írója, 
Vásári Emil ismerteti lV. Károly 
király 1921-ben történt hazatérési 
kisérletét, mikor is a kormányhü 
csapatok Budaörsnél fegyvertüzzel 

vitéz Serényi István a berlini falnál 
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fogadták a hazatérő király csapa
tait. A tragikus események háttere 

J 

a kisantant államainak azon fenye-
getése volt, hogy még a trianoni 
ország-csonkot is megszállják, ha 
visszatér a Habsburg uralkodó. Az 
50 éves Horthy Miklós abban az 
időben nem gondolt utódjának ki
választására, eszébe se jutott di
nasztiaalapítás. Ezen gondolata 20 
évvel később vetődött fel, az or
szággyarapító kormányzó 70 éves 
kora után valóban gondolt arra, 
hogy mi lesz halála után? A nem
zetgyűlés István fiát közfelkiáltás
sal választotta kormányzóhelyet
tessé, akinek 1942. aug. 20-án tör
tént repülő hősi halála után azon
ban ez az elképzelés is összeom
lott. A szétrombolt osztrák-magyar 
monarchiát csak akkor lehetett vol
na a megcsonkított Ausztria-Ma
gyarország uniójával fenntartani, 
ha a király elsőnek Bécsbe tér ha
za és ha az antant hatalmai az 
egyesülés tervét biztató megnyilat
kozásokkal támasztják alá. Mindez 
awnbaJn elmaradt, Horthy Miklós, 
ki hűséges fia volt amonarchiának, 
a magyar érdekeket nézte elsősor
ban, mikor uralkodója távozását 
kérte. Utolsó királyunk tragikus 
sorsa, az angolok-franciák által 
történt deportálása Madeira szige
tére s korai halála minden igaz ma
gyar szivében ma is fájó emlék. 

* Lapzártakor kaptuk a megdöb-
bentő hírt, hogy vitéz Karsay Jenő 
alezredes, a Bajtársi Levél alapí
tója és 17 éven át szerkesztője 
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1968. május 2-án hirtelen szívro. 
ham következtében elhunyt. 

Kiváló Bajtársunk halálhírét és 
temetését, v:alamint érdemeit aSZi 
számunkban ismertetjük! 

* A Bajtársi Levélben srereplő cik. 
kekben, hol a nevek és helYSégek 
kiírása árthat hazai hozzátartozó. 
inknak, a neveket és helységneve. 
ket kezdettől fogva megváltoztat. 
tuk. Ezért felesleges és oktalan ag. 
godalmaskodnia müncheni Nagy 
Flóriánnak, ki egy Sao Paulóba írt 
újabb hitvány hangú levelébe 
B.L.-től félti a hazai bajtársainl{ 
Üzenjük neki: törődjön önmagával 
és a müncheni MKBK-val! A 
MKCSBK-hoz semmi köze 
így ne nyilatkozgasson. 

* Felhívás! A Bajtársi 
szereplő hírek, cikkek nem jelen· 
tenek katonai titkot, arra azonban 
ügyeljünk, hogy a B.L. ne kerüljön 
ellenségeink kezébe, akik .azt elle· 
nünk felhasználhatják! 

* A MKCSBK vezetőség ügyveze· 
tő elnöke 1968. május l 8-l9-én 
meglátogatta a pittsburgi csopor· 
tunk at és a legjobb bajtársi s 
lemben folytatott megbeszélése 
a MKCSBK jövője érdekében. 

* ,,10 éves önnállóságukat ünnep' 
lik Clevelandban a Csendőr Család 
tagjai", olvassuk a magyar saitó' 
ban. Ünneplés helyett sírniuk kel· 

d~r lene, hogy megbontották a csen o 
emigráció egységét 1958-ban! 

clevelandi csendőrpől papi-
49 tartozik a Csendőr Család-
20 a MKCSBK hive és Isling

küldi támögatását. A fenn-
61 pedig sehová se tarto

szétestek, mint az oldott kéve, 
a széthúzást. 

clevelandi csendőrnapokon 180 
ünneplő közönségből 

18 a csendőr, hol marad a 
112? 

nincs egy keménylelkű 
Clevelandban, ki új ra

a MKCSBK-t! Mert ak-

tartanánk már, ha a eleve
egységbontók 1964-ben elfo

volna a MKCSBK felaján
béke és egységajánlatát? Még 

Ini is öröm! 
akarták ezt, haladunk 

* az alábbiak közlésére: 
édesanyák világszövetsége, 
World Federation of 

Heroic Mothers 
r"''''IIM:~ vagy béke? 

tapasztaltuk, mindazok, 
a háborukat megnyerték, a 

békét elvesztették! Viszont azok 
akik ,a háborukat elvesztették, ~ 
békét meg fogják nyerni, ha a gyil
kolóeszközök nélküli, legnagyobb, 
legyőzhetetlen hadsereget hadba
állítják! 

Tudjuk, hogy ' sokkan több nő él 
a világon, mint férfi és ma már a 
nők döntik el, hogy ki kerüljön az 
élre, aki elhatározza, hogy békét
looség legyen, vagy béke! Éppen 
ideje, hogy olyanok kerüljenek az 
élre, akik a béke mellett döntenek 
és a békés boldog életet, . nem gyi!
kolóeszközökkel, hanem a krisztu
si tanítás fegyverével, a szeretet
tel harcolnak a békés boldog jö
vőért! 

Ha a világ minden részén, azok 
az édesanyák és az általuk értékes, 
emberibb emberré nevelt gyerme
kei összefognak és ezentúl nem 
csak gyermekeiket, hanem a fele
barátaikat is igyekeznek meggyőz
ni a krisztusi szeretet legyőzhetet
len fegyveréről, akkor a hös édes
anyák és az általuk értékes, embe
ribb emberré nevelt gyermekei ered
ményes munkájuk gyümölcse lesz, 
az örökkétartó, békés, boldog jö
vendö! 

A Hős Édesanyák Világszövet
sége, azért alakult meg, hogy had
baállítsa, a gyilkolószközök nélkü
li, legyőzhetetlen legnagyobb had
sereget, a Hős Édesanyákat, a nő
ket, - akik szaporították a nem
zeteket és odaadó áldozatos mun
kával nevelték gyermekeiket, a ha
za, a nemzet és az Isten adta nép 
szabadságának és függetlenségének 
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megvédésére és ha kellett, felál
dozták őket a haza oltárán! 

A Hős Édesanyák ViIágszővet
sége, 1968. évi március hó 30-án, 
szombaton este 7 órai kezdettel, a 
Partriotic HalL dísztermében, (1816 
So. Figueroa St., Los Angeles, Cal. , 
90015) leleplezt,e a Hös Édesanyák 
életnagyságú szobrának elöhimö
két, egy Hös Édesanya szobrát, aki 
az 1956-os forradalmi szabadság
harc alatt, férjét és hat fiát áldoz
ta fel a Magyar Haza oltárán! Ez a 
szobor azért: lett most leleplezve, 
hogy, amíg az életnagyságú szobor 
elkészül, ezelött a szobor elött 
hajtsuk meg féjünket! 

Ha nem lettek volna Hös Édes
anyák, akkor höseink sem lettek 
voLna. MÍlndenek előtt a szobor 
az otthon, a család, a Haza hőseit, 
az édesanyákat illeti! 

Mindazok, akik édesany jukban a 
höst is tisztelik, azok ezen a szo
borleleplezésen megjelentek, hogy 
ezzel is leróják édesanyjuk iránti 
hálájukat, kegyeletüket. 

Akik valamilyen oknál fogva 
nem vehettek részt ezen a szobor
leleplezésen, küldjék el önkéntes 
téglájukat, a !World Federation of 
Heroic Mother címén: 1148 No. Se
ward St., Hollywood, Cal., 90038, 
U.S.A. Mrs. Aranka Szajlai , ügyve
zetö titkámönek, me ly összeg, a 
szobor bronzbaöntésének költsé
gét fogja fedezni. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
GÖI1gény.i Géza elnök. 

SzajJlai Almnka titkár. 
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Csendőr Bajtársak, küldjünk Öli. 
kéntes adományokat a Hős Édes 
anyák szobrára! 

* Egyébként bajok vannak a bUe. 
nos-airesi jegyzökönyvvel is! A hí. 

o res kiválási jegyzökönyvükböl ki. 
maradt pl. az is, hogy egyik illuszt. 
ris 'ezredes bajtárs unk, hallvá!) 
hogy mi készül, felállott és ott: 
hagyta ·a termet. Két szds és egy 
zls bajtársunk tiltakozott az egy. 
oldalú határozat ellen, hangoztat. 
ván, hogy el öbb szeretnék tudni a 
MKC?BK központ válaszát is. 
a válasz a hajópostán küldött 1:) 

nos-airesi érdeklödésre természete· 
sen hónapokkal késöbb érkezett 
meg, így az elöre elkészített jegy. 
zökönyvüket egyoldalúlag tálalták 
és iratták alá. 

Két ezds bajtársunk, kik a 
MJKCSBK V.B.-ának régi tagjai vol· 
tak, továbbra is óhajtották tagsá· 
gunkat. Természetesen a MKCSBK 
vezetési bizottságában nem marad· 
ha,tnak olyan tagok, kik - jegyző
könyvet írnak alá a központ ellen 
s akik az igazságot, N.F. mester· 
kedéseit nem világítják meg az 
igazság fényében. Ha ezt meg tették 
volna, csoportjuk nem vált vo 
ki. 

Buenos-airesi képviselönk: Nagy
iványi Ödön szds levélben tiltakO
zott a helyi csoportViezetönél aZ 
1967. szept. 15-i rendes közgyűlé
sen felvett jegyzökönyv ellen, mert 
a jegyzökönyv a közgyűlésen el
hangzottak tökéletes megmásítás~
val és kihagyásokkal látott napVl-

a clevelandi Egyesületi ÉI1te-

C;~1,C;11.n., ha buenos-airesi baj
UJ csoportvezetöt válasz

.0<11.1'''''' és ezzeloldanák meg a ki
_11:1:1;),1< kapcsolatos súlyos tévedé-

* , Béla honvéd, a buenos-
csendör bajtársak barátja, a 
mozielöadáson megdöbbenve 
a magyarországi kommunis
csendörgyalázó propaganda

a "Reménytelenek"-et. Fel
ban levelet írt az argen-

államelnöknek, feltárta a film 
propagandajeUegét és 

az elnököt a fenti filmelöadás 
~+,"Tá,,,á,e,, _ Levelében példa-

módon védte meg a m_ kir. 
. __ ~ .. ~.~rséget, kifejtvén, hogy tes

világhírű volt magas er
szinvonala, fegyelmezettsé-

pártatlansága terén, mely töké
személyi és vagyoni biztonsá

nyújtott Magyarország minden 

Köszönjük Ángyán Béla Bajtár
nemes kiállását, az emigráns 

kir. Csendörség tiszteleg! 

* 
mindawkat, akik még 

fizették be 1968 évre a Baj
Levélnek szánt hozzáj árulá

sürgösen küldjék be a 
_""",JUJ'''- központjába! 

posta, a nyomda nem dolgozik 

felhivásunk föleg azoknak 
kik évek óta elfogadják a Baj-

társi Levelet, de elfelejtik bekülde
ni a hozzájárulást! 

Nyugdíjas Bajtársainktól, özve
gyeinktől Q.em kérünk elöfizetést! 

Minden Bajtársunknak boldog 
nyári vakációzást kivánunk, a Baj
társi LevéL újhól jelentkezik az ösz
szel! 

Ha késünk is, ami nem a mi hi
bánk, mindíg megjelenünk! 

Mindenkor Bajtársaink türelmét, 
megértését kérjük! 

* Ausztriából kaptuk a következö 
viccet: 

_ "Hitler izgatottan sétál a túl
világon, arca csupa gond. Göring 
megkérdezi: - Min töpreng Füh
rer? l-- Tudod He rlrnann , válaszol
ja, ha tudtam volna, hogya zsidók 
ilyen kitűnö katonák, akkor inkább 
az SS-t égettem volna el!" 

* 
A MKCSBK ügyvezetö elnöke 

málr hoss·zú ideje kutatott a csendör 
múzeum számálra egy Manlicher 
puska után_ A sok próbálkozást 
Karácsony .tálján Sl~er koronázta! 
ALabama ál1lamból ~SA) sikerült 
egy Mam.1icher puskát l1endeLni, 
mely a kö~elmúltban Buffalóba ér
kezett. Izgatottan bontottuk fel a 
csomagot és 23 év után viszontlát
tuk szívi.iJnJkhöz nőtt szolgálati 
feg~erÜJIlik,et! A dobozból egy 10-
valsosendör kambély került elö, 
"Budapest, M-95" hev,éséssel. A ka
nadad határon a vámtJisztvlÍ.se1ök 
mosolyogva, vámmentesen enged
ték át a magyar csendőr kÍlnoset, 

77 



mely torontó~ fegyvernnesterünk 
kezében újjá fog születni. A puska 
álla $15.- US volt, 100 drb. 1938-
39-ben gyártott töltény $5.- US
be került. Megérte! 

* Dr. Hász István tábori püspök 
az idén ünnepli 40 éves püspöki 
jubileumát. Ez alkalommal a Szent 
László Társaság európai ünnepsé
gei keretében 1968. június 29-én 
tartja Speinshart-ban, Németor
szágban gyémánt.ntiséjét. Altábor-

nagy Püspök Atyánlmak 
gratulá1nak az emigráns 
rök! 

* A MKCSBK központ az elmÚlt 
3 évben 43 érettségizett, Vél!gy egye. 
t~et végzett cs~dör gyermeknek 
küldte el emlékül a il"égi- magyax 
KömnöczbánYán vert 10 koron~ 
arnyat. A köszönölevelek közül a 
legszebbet: Orbán Gyula tanár le. 
velét kicsinyített formában lent 
közölj üle 

1%8 i.1~ ... o..-... 

l~dAL1 . 

'2l~ö ... ":' tl""':'Xibc:l l .. ~ I L~5j u"o.l ww .. l ,,~b">«1lcl., :ll(, 

14- t-"", L .. l1t-MU lv.tl..:.:L"" . ~ bol """",-",ka. ~LM.W..., 4~.1V 

~ 1'd~Qb~ kL.wo..L lw~\NÖ""" Tib~{(..ll Sx.4~ 0.~t.. ~ ~:k 
~ .... Ll ~ t~J~ \~' o.1a' G~....dó ~ ~"Ö~o:.,.". k:öx.?bNd """...d.t-vL 1~)a . 
...A1,- a. a. .""t:,,1~lv... .Jol1 "".L.ú. QtM..<W ... ",J.. -, A. . -..:A."'''''(h''''\''lI. kMUólf 
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azt la bajtáJrslUnkat, aki 
László szakv. bajtárstmktól 

~ÖllliR:e~rte a "Büntetö törvények 
c. könyveoskét, 

vissza 'sürgösen a MKCS 
vagy a torontói cso-

érintö összes problémák. A ve
.:I.se}::'.! ülés Kovács Fooenc ÖI1g,y 

alatt a legteljesebb egyet
zajlott le, minden ügy el

és határozattal végzö
Az ülésen a v;ezetöség, összes 
megjelent. 

mSZÖ11etünJi{et tolmácsoljuk ko
Bretán Sándor szds bajtár

aki a vezetöséget vendé
látta tradiciókat örzö szép is-

* szel11nt a new brunswicki 
138 aláírással ellátott 

~'''"' 'WJ .• \,L'''''''",V egy csendör bajtár
viszi a közeljövőben 

New Yorkba az USA 
o Lt;u.LCOL. A küldöttlséget Ki<ss 

fhdgy magyatI"barát amerikai 
vezeti és ö tölti be a szó

szerep ét is ugyano:tJt. Bajtár
SZÍvből gnatulálunk! A magyar

amerikai asszonyt SZÍvünk 
me1egév,el köszöntjük! 

* Ferenc őrgy, a MKCSBK 
eLnöke munkahelyén 

v;eszitv;e összeesett és 
-.-. ... ua ikIer,ült. 3 hetes kórházi 

k.ivizsgá1ás eredménye kedvező és 
ma már lakásán a gyógyulás útjára 
lépett ELnökünknek, az igazli baj
társunknak, a közkedvelt vezetönk
nek mÍlIlden emigráns osendör szív
ből kív;lnja a mÍJelöbbi teljes gyó
g.yulást! 

* Bajtársunk! A MKCSBK a baj-
társi áldozatkészség révén mükö
dik! Kövesd csoportvezetödet s tel
jesitsd felhívását! Nyisd ki áldoza
tos jó szivedet, nyisd ki pénztár
cádat s küldjétek adománytokat a 
központba, azért, hogy 
1. fennmaradjon és a továbbiak

ban is megjelenjen központi tá
jékoztatónk, a Bajtársi Levél. 

2. segíthessük a hazai nélkülözö 
baj társ akat, azok özvegyeit és a 
csendör árvákat! A központi se
gélyalap 1968. januárjában tel
jesen kimerült. 

3. ne legyünk készületlenül, ha vá
ratlanul üt az óra! Küldd $25.00 
összegü adományod at a küldött
ségi alapra! 

A magyaro k Istene fog megál
dani érte! 
MKCSBK Központ címe: 
"MKCSBK" Hungarian Veterans 
P.O. Box 65, 
Islington, Ontario 
Canada. 

* Los Angelesben, Kaliforniában 
leleplezték a hös magyar Édesanya 
szobrát. A szobor egy eredeti fény
képfelvétel nyomán készült és egy 
fejkendös magyar Édesanyát ábrá
zol azon sirgödör szélén, hová 
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1956. nove:mber 4~én az urá t és hat 
fiát temették, mint a magyar sza
badságharc hőseit. Arcán felbecsül
hetetlen fájdalom ül, a hős Anya 
milliónyi gyötrelme, keserve . .. 

* nemes Heincz Ádám szkv. m. 
kir. tüzér százados, a kardos és 
hadiszalagos Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjének tulajdonosa, a 
csendőrök igaz barátja és sorstársa 
a németországi táborokban, 1968. 
március 19-én Stockholmban, Svéd
országbam e lhUJThyt. Képzett, 1ntelIi
gens katona, igaz bajtárs volt . Ha
lála szomorú veszteségünk! 

s.o.s. 
Bajtársak figyelem! 

Azonnali segítségeteket kérjük, 
életet kell menten ünk! 

Gyimesy Sándor hdgy bajtársunk 
Chilében egy tejüzemben túlterhelt 
munka stb. következtében TBC fer
tőzést kapott. Állapota annyira sú
lyosbodott, hogy bordáit ki kellett 
operálni. Négyszeres operáció fizi
kailag teljesen legyengítette s éjjel
nappal ápolónő ül mellette. Csa
ládja, három gyermeke gondokkal 
küzd. Műbordák, légzőcső beszer
zése élete megmentéséhez és fel
épüléséhez és újabb anyagi meg
erőltetés, melyre nincs fedezet! 
Csendőr Bajtársunk, ki olvasod 

a sorokat, vegyél elő l dollárt, ha 
könnyen kibirod, többet is, tedd 
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boritékba, a boritékra írd rá: GYi. 
mesy Sándornak, írd rá cílmedet é 
add póstára címünkre: "MKCSBl{,~ 
Hungarian Veterans, P.O. Box 65 
Islington, Ont. Canada. A lényeg ~ 
azonnali cselekvés, mi áJldozatos 
adományaitokat azonnal továbbit. 
juk! Elismerésünk, köszönetünk 
előre is! S.O.S. Sürgős ! ! ! 

\ * 
vitéz Király Gyula ezds, a 

MKCSBK örökös tb. vezetöje írta a 
következőket: - "A legutóbbi Baj. 
társi Levél kiváló kiadmány. Kate. 
kizmus lehet azok számára, a 
tudni akarják, hogyan kell szol 
niok a valóban magyar érdekeket, 
a hagyományokat, a bajtársi össze· 
tartozandóság érzését, bajtársaink 
szeretetét egymás iránt, kegyeletét, 
nagyrabecsülését az örökre elköl· 
tözöttek iránt, örömét mások örö· 
me, boldogulása, vagy szomorusá· 
gát mások szomorusága, bánata fe· 
lett, az együttes munkát a magyar 
jövő szolgálatában együtthaladók· 
kal. Tartalma hol felemel, hol le· 
sujt, de a tagadhatatlan szomoru· 
ban is benne van a vigasztalás, a 
csendőr büszkeség, benne a tudat, 
hogy voltunk valakik és a megin· 
gathatatlan hit, hogy leszünk is. 
csendőrnapok részletes ismertet 
bizonyíték arra, hogy renegát jaink 
mesterkedése nem bonthat ja meg 
sorainkat, nem rombolhatja le a 
csendőrszellemet, hanem mégin' 
kább összekovácsolja és állandó' 
sítja!" -

Ezredes Úr köszönjük! E szel, 
lemben foly tat juk! 

Adakozások a Bajtársi Levélre és a 

központi adminisztrációra: 
csoport $25.78; F. F. 

$4.-; K. S. főtörm $26.75; 
örm $6.-; K. Á. alez $2.67; 
E. :sms $5.35; K. O. alez 
Sao Paulo-i csoport $10.81; 

$4.40; B. J. szakv $4.-; v. 
Z. eros $1.07; perthi csoport 

Sz. L ömn $5.-; Szt. L. T. 
H. L alhdgy $43.20; S. J.-né 

K. S. főtörm $26.78; v. Sz. 
$10.-; M. A. őrm $10.-; 

l. örm $10.76; G. L örm $1.-; 
fötömn 5.-; M. L. sros $2.47; 

fötörm $20.-; v. Á. A. Z. ezds 
L. Z. Wrm $10.-; v. Sz. L. 

$10.82; Ö. B. A.-né $6.-; 
rő $2.05; T. K. törm $15.-; 

N. Sz. szds $6.20; v. Á. A. Z. 
$1.08; M. J. örm $5.42; Dr. 

B. sms $5.35; N. J.alhdgy 
P. A. tömn $20.-; P. L. h. 

$5.-; A. F. M.Sc. ömn $4.17; 
alez $10.-; v. H. J. ezds 
v. T. E . .szds $5.35; B. Á. h. 
$5.35; T. B. törm $10.-; L. 

, K. L. h. hdgy $5.-; H. F. 
$5.42; Ny. G. örm $5.-; A. 

S. örm $10.84; N. P. h. $5.-; 
J.-né $3.-; G. T. h. fhdgy 
E. F. $2.74; S. J. szakv $5.-; 
örm $5.-; syndeyi csoport 
, v. K. M. szds $3.-; Cs. F. 

$5.-; valenciai csoport $54.19; 
alez $5.-; v. L. L. szds $5.-; 
L tb. CSÖ $10.82; V. S. örm 
V. F. törm $10.-; R. J. őmn 

tourcoingi csoport $10.50; 

melboumei csoport $38.80; new 
brunswicki, bethlehemi és courtlan
di csoport $222.07; milwaukeei cso
port $70.40; Sz. S. törm $5.-; v. 
Á. A. Z. ezds $2.16; Cs. B. ezds 
$2.16; Dr. P. Z. szd.s $5.98; F. M. 
alhdgy $5.41; A. M. K. ezds $2.17; 
h . F. K. alez $4.-; B. J. szakv 
$2.-; sao pauloi csoport $32.48; 
N. ,T. a1hdgy $1.07; valenciai cso
port $18.24; oalgary-IÍ csoport 
$50.-; v. P. K. fhdgy $10.-; N. 
Gy. ömn $10.-; A. Gy. Wrm $5.40; 
Dr. Sz. S. örnagy $10.80; R. F. 
szakv $10.70; délausztráliai cso
port $18.24; valgary-i csoport 
$25.-; Sz. J. törm $5.-; K. J. 
:szakv $5.-; K. K. ezds $5.-; v. 
P. J. alez $4.32; v. Á. A. Z. ezds 
$1.08; H. M. tőrm $5.-; v. K. E. 
fudgy $3.74; B. J . örm $ 2.14; 11JeIW 
brunswicki csoport $5.38; S. F. 
ö'rm $4.80; Dr. v. H. B. tb csö 
$4.32; B. A. örm $10.75; Dr. v. U. 
L. aLez $10.-; pittsburghi csoport 
$7.95; syclney-i csoport $36.10; v. 
Á. A. Z. ezds $1.08; D. P. szakv 
$5.-; M. I. törm $5.-; v. T. B. v. 
törm $5.-; B. B. szakv $13.-; 3 
jóbarát $4.-; tOirontoi csoport 
$100.-; torontoi csoport $50.-; 
N. J. eros $5.-; J. J. $ 1.07; N. J.
né $4.40; wellandi csoport $100.-; 
O. J . Wrm $5.-; Cs. J. fötörm 
$20.-; hamiltoni csoport $45.-; 
Z. Á. ezds $1.-; G. T. h. fhdgy 
$5.35. 
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Adakozások a 'központi segélyalapra 
és a közvetlenül küldött segélyek: 

T. K. törm $8.-; v. H. L. tönn 
$2.-; P. L. h. önn $5.-; R. J. önn 
$10.-; melbourner csoport $40.-; 
Cs. F. önn $5.-; v. P. J. elz $4.32; 
v. Sz. K. szds $72.-; sydney-i cso
port $44.-; D. P. szakv $5.-; to
rontoi csoport $150.-; torontoi 
csoport $30.-; torontoi csoport 
$22.-; K. F. örgy $10.-; v. Sz. K. 
szds $5.-; J. I. fhdgy $10.-; M. 
B. törnn $3.-; B. B. szakv $5.-; 
F. L. szakv $1l.-; P. M. örm 
$10.-; D. P. szakv $1l.-; L. J. 
örv $15.-; R. J. fötönn $5.-; v. 
F. D. szakv $10.75; J. P. fötönn 
$10.75; S. M. fötönn $5.-; S. J. 
szakv $5.-; Dr. Sz S. fhdgy $2.-; 
v. Sz. Á. önn $10.-; T. K. törm 
$4.-; Dr. N. Gy. tb. csö $15.-; 
Dr. J. I. szds $10.-; Dr. T. Gy. 
szds $10.-; H. V. szakv $10.-. 

Az áldozatkészségben élenjáró 
torontoi csoportunk 150 dollár ado
mánnyal segítette a torontoi csen
dörszeretö Magyar Egyesült Reforr
mátus és Evangélikus Egyház új 
templomvételét, 150 dolláros ado
.r,nányt adott át a torontói Magyar 
Iskolabizottságnak, rendkívüli se
gélyt folyósított tengerentúlra két
sz'er, $52.- értékben! Bajtársaink 
utasítása alapján $118.50 összeget 
utaltunk át Európába a Szent Lász
ló Társaság karitatív céljaira. A 
new brunswickr csoportunk több
száz dollár anyagi bevételhez jut
atta a Magyar Cserkész Szö~~t~-
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get azáltal, hogy a csendörnapot 
Teleki cserkészházban rendezte. a 
Adakozások a küldöttségi alapra: 

S. M. fötönn $15.-; T. K. tönn 
$27.-; A. F. M.Sc. Öml $27.-; R 
J. őnn $25.-. . 

A küldöttségi alapon 1968. júni. 
us l-én $l.604,10 dolláros, összeget 
örzünk bankban. 

* Elismerésünket nyHváJIútjuk 
new brunswicki derék és áldoza 
Bajtársainknak, akik bethlehemi 
és courtlandi résztvevökkel rekord. 
összeget juttattak a Bajtársi Levél 
számára, ezzel . elsöízben múlták 
felül a torontoi csoportot. 

* A MKCSBK vezetöség tiszteleg 
az eddigi minden várakozást f;elül
múló áldozatkész Csoport jaink és 
Bajtársaink elött! 

Csendör Bajtárs, küzdj Trianon 
igazságtalanságai ellen a szelleJJl 

és az igazság fegyvereivel! 

Ludovikás világtalálkozó 
Mária Ludovika királynő 160 évvel ezelőtti koronázási ajándékát egy m'aJgyar 

.t1sZi1t1ké]p2Jö intézetet - a Ludovika Akadémia - létesltésére ajánlOJttJa fel, mely 
.'oIll;e'Zít!lL i:Ué1IP1L(;~é1L a magylllr parJament még ugY'3Ilabban az évben törvénybe ik

történelmi évfoI'duló ,emlé!lrere, ünneplés ére és a Ludovikás szellem 
. évi október 4. 5, és 6.-ra az összes Ludovikás évfolyamok akadémiku

__ 'OiH,j"L. It:<IunaJra''lt és parancsnokait Wien-be és Wiener-Neustadtba ezetnnel meghívom. 
illeg l1ésZJtveszünik az öss:res volt tiszil:iképzö intJé21etek első és talán 

_""LUJ'''V, egyedilláJlJó közös, nagy viszontlátási talá:lkozóján, miért is örömmel 
a volt ilJudovJkásokon kí~ a többi volt honvéd iklaJtonai intézet egykori 

.llaHgat:Oit is. 
A "Ludovill<iás Találkozó" s:zervezéséV1el és l1endezésével az 1918-a.s Wiener

NeustJadt-i, majd Ludovika-aamdérni!kus bajtJársunkat: vitéz llinkay-E~enhofer 
okl. 'gépésZJmémök, .t. 'szálladost, eLme: A-4020 Linz (Ober..osterreiah) 
Stro 35, I. Postfaoh 2. bíztam meg. 

'bajtárs'llimat, hogy résztvébelülret pontos ~aJkcÍlrn, rendfokozaJt, avatási 
és az intézet megjelölésével, valamint az általuk ismert, esetleges elszige

reIten élő, baJjtársaink címét mielőbb közöljék vitéz Ilinkay bajtársun.kiJreil, hogy 
minden bajtársnak megküldhesse a meghívó és tájékoztató körlevelet a nagy 
találkozóra, a jelentkezőknek pedig l3J számozott, névre szóló meghiv6t, mely 
egyedül jogosLt a zártkörü találkozáson vató l'észtvé:OOlre. 

Ludovikás szeretettel vár minden bajtársunkat a nagy találkozóra - akik 
eljönrni nem tudnak, l~gyenek Jélel~ben velünk -

vitéz kisbamaki Farkas Ferenc vezérezredes 
a Ludovika Aktadémia egykor J. parancsnoka 

SWKCSBK központ kéri a volt ludovikás, hadapródiskolás csendőr tiszti baj társakat, 
",U1ÚIllt mindazokat, kik a csendőr ltiszti tanfolyarnot a Ludovika Akadémián végezték, 

hogy minél nagyobb számmal vegyenek részt a fenti találko:z;ón! 

Lélekben ott lesz az emigráns M. Kir. Csendőrség is! 
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. , 
Üzenet emlgrans ifjúságunkhoz 

1968-a:t írunk IS egylIie inkább 
érezzük a fáradtságot. ÉLetiink Le
szálló ágáJn tartunk iS e1fáredtunk a 
megáLlás nélkÜJ:i harcban. A szülő
földjét iSreI1ető iS azért éLetét szám
talanszor kockáztató magyar nem
zeti! em1gráció a második: világJhá
ború befejezése óta sem hagyta ab
ba a harcot. Szétszóródtunk 3 vi
lágI1ész 40 Ol1száglába, mégis öSlSze
tartul1ik:. Megszerveztük magyar 
nemzeti. s,zerv'~eteinket, tisz,teLet
ben tartjuk új hazáink törvényeit, 
magatartásurnkkal itt ÍIS eLismerése
klet sZJeveztünk. Mert a magyar hü
ség és szívünk dohbanásainak fe
le háLából beftogJadó új hazánknak 
~ól. De a régit nem feLejtettük el 
s lenröl nem teheIDnk. Mi katonák, 
osendfuök éLetünk végé1g Magyar
Ol1szágért hal"coLunk! 

Új fegyv'el1eink a felvHágosítás, a 
becsület, az igazság, a kötelesség
teljesítés. s, a magyarság tragédiái
nak, Nyugat áL1Ja1 ismeretlen hely
reténJek feltárása. 

És mi új fegyveminkkel dolgo
z,unk, kiIn~itjuk új hazánk feLelösei
nek szemét, elmondjuk az igazsá
got, barátokat gyűjtünk IS a meg
történt események fe ltárásával ön
kéntelen szimpátiát, akciókészsé
get ébreszt ünk a nyugatiakban! 

Ma már Nyugat tudja, mily s~e
rencsétlen, igazságtalan és felelőt
len békéket kötöttek Magyaror
szággal, ma már tudják, hogy vala
kik fél.reVJeZe,tték öket. 
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Az liga!Zlság győzedeLmesk~ 

Magyarország feltámadása jön, ~el: 
tartóztathatat1aJnul közeledik, mint 
törtéIlJe1lnii f,olyamat. Más kiút 
nincs, vagy maga Nyugat is pusz. 
tul! Ma már nmcs üres igéret, mel_ 
lébeszélés, ltialazás. Nyugat válasz. 
úthoz él1kezett és a hösi nemzet, a 
magy;arsátg oldalán áll, vagy bukik! 

M1kor e SOJ:1okat írom, eS~be 
jut Budapest ostroma. . . A SZovjet 

. gőzhenger, a százszO!l"os túlerő 
befogta hazánk fővárosát, a D 
gyöngyét! ~i1enc hónapos kisleá
nyom Gödöllőn, mint kárpátaljai 
meneküLt várta., hogy sorsa ilntézé
Sléban valanti történjék ... A vég
szük!ségben s~olgálati kocsimon je
lentem meg Gödöllön, hepakoltam 
,a famiLiát, pólyás kisbabámat ö1em
be tet1lem, géppisztolyomat cseLek
vőkész állapotban jobb Iábamhoz 
támasztottam, hűséges gépkocsive· 
~etöm pedig elindult. .. Csatazaj, 
bombázás, tüzérségi robajok, gép
puskák sZÜln1lelen Jrelepelése köz
ben haladtunk Budapest felé. A sö
tét égen SztaLin gyertyák nappali 
fényt árasztottak, az út jobb ol 
láJn vérzőszemű, be~ötöttfejü 
met hadnagy integetett kétségbees
ve a sebesültek könyörgésével, vi
gyük kórházba... Szétbombázott 
gépkocsik, sljekerek, halott kato
nák hevertek az út szé1ein . . . 

És mi \S~erenasésen elérkeztünk 
Budára, hogy a család néhányna
pos pihenés után folytathassa útját 

kiir. 539 'sz. Hadikól1házihoz, 
feleségem önkéntes vöröske

ápo1ónöi szolgálatot vállalt. 
... "va.a foLyt a harc az összeom-

Buda védőserege 52 napos 
után kiitörést kiséreI,t meg, 

vénbefojtottaz ehlenség. A 
László hadosztály az Ipoly, 

mentJén és más kisalföldi 
során vér~ett el. Egyetlien 

h.adosztál~unk a budai 
YC.r~..,<:;u semmisült meg. A Hu

h~ldosztály Lengyel földön 
fel. A sietve össretá

Viegyes honvéd és. csendő'r egy
a DunáJn1:!úlon, a nyugati ha-

elütt pusztultak €l német baj
együtt. A szovjet rém 

az Atyai:sten is mintha 
szeg;üI,t volma. Egy isten-

hadselieg SOl"sára nézve végze
ha az ateista e11enJSég győze

V'elünk pedig ez tör
K!el1esztes hadseregnek kép
magunklat a bo~sevJ,zmus el

eLbuktunk! Immár egy cél ma
hazánkat eLhagyva és állandó 

\'isszavonulva elérni anyu-
csapatokat, aJk:ik csak fonnai

voltak ellenségeIDk. A vissza
m. kiJr. Honvédség és Csen-
90%-a szevencsés is volt, 
hadifogságha estünk. 

~~'O~Jil. de keserű volt ez a visz
Másfélmillú.ó polgári' 

igy,~ezett nyugatra a 
alpesi utakon. Egy-egy szer

megállt az oszlop, a vége
"--'VÁ<4U autó és szekéliSOr. Visz
-'"""'1<1\. és láttuk az égő magyar 

. .. A "felszabadító" szov-

jet hadsereg élte viJl:áglát. Nem tud
tunk segítJeni, elvérzett, kisszámú, 
Wszennébküli, véres és szakadtru
hájú ,szórvámyok 'Volltlmk. .. Az osz
lop áLlt S száj.ról szájm üzenetet 
küldött a nagy osztJnáJk szerpenJti
neu: - "Rieformátus papOlt kérünk 
előre! Féléves hlsfiunk meghalt!" 
- Még ez ES! Az ártatlan gyermek 
megfázott az éjszakai< utakoo s 
meghaLt. .. RögJtönrott sírját és 
összetákolt ~atonakietresztjét ma
gunk mögött hagy;tuk ... UtóvOO
harookat vívó csapatlalinkat az oszt
rák lakosság temette el. .. Köztük 
számtalan osendör pihen ma is jel
telen siI1baJIl.. . 

így értünk :ny;ug~tra 1945 véres 
tavase.áJn!. .. 

S Te: magyar Ifjúságunk, nyugat
lia éJ1k,eztéU a visszaJVonu1ó hadse
I1egge1. .. 

A vámakozás éveiben testvéreitek 
születmek, hugocskák, öcsikék. A 
távoli hazában pedig olligiáit élte a 
a bosszú! A szovje1Jmegszállta or
szá~ban a kommunizmus háborús 
bÜJnöskiénIt irtotta ki a nyugatról ki
adOltt lma~aJr vezető réteget. Há
rom magyar kornnány három mi
niszter1elnökét, három kormány mi
nisztereit akasztotta az új mnd. A 
kép~ett, erköLcsi ~grendben fele
lősséget vállalt vezető réteget sem
misítette meg a bolsevizmus. "Há
borús bünös" táibOlIinokok, tisztek, 
katonák és osendőrök k.özött futó
szalagon folyt az akasztás, az 
agyonlövés. .. De csak addig, míg 
Nyugat fel nem ébredt, hogy az a 
szövetség,es rendszer nem szövet-
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ség;es, haJIlem a vHág ~e~gyobb 
veszedelme, a bQlseviJsta kommu
IlIi2lIllus! 

S ,ezen felismerés után nyílott ki 
a kapu, a kivándQrlás az óceá!I1on 
túlra új életet kezdeni a sok millió
nyi európai menekültnek ... 

ELtelt 17 év s a gyermekek ma 
nyu,gaJti diplomát szeveznek! Egyre
másra érkeznek a 1eveliek Ausztrá
,liát ól NémetQrszágig, Arg;entinától 
Kanadáig, száz és száz magyar fiú 
és Leány sZJerez egyetemi végzett
séget. Köztük száz és száz csendőr
gyermek végez nyugati egyeteme
l!ren és szerez magasképzettségü ál
lást a befQgadó országhan ..• Egyi
kÜik~másikuk új hazája diplomáoiá
jának szolgálatába áll! 

Mi magyarok hOzzászomtunk, 
hogy a harcban apáink nyomába 
,1épÜiIllk! Egy millió ikatOlIlát vestitet
tünk az első világhábQrúban, 600 
ezret a másodikban. Az 1956-QS 
nemzeti fe1kelésünket az ősi ma
gyar vÍlrtus V'ezette, mikor az ifjú
ság feLkelt ,eLnyomói ellen s a meg
.alázott nemzetet ki aka,r;ta vezetni 
a bolsevizmus szömyüsége~böl, a 
terrQrból, emberi életet akart a 
meggyötört hazának... A Szovjet 
ezt a világraszóLó győzelmet is vér
befojtotta! 200.000 menekült hagy
ta el ismét a hazát, hogy földönfu
tókiént mentse meg puszta é1etét. .. 

,Túl nagy VQLt az áldozat, ~ a 
magyarság az 'ezeréves eruópai 
éLetében Nyugatnak áldozOItt! A 
honfoglalás utáni nemzet IéLek
száma egyenrangú volt a németek, 
angolok lélekszámával! A:római: 
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egyház 'az Árpádház öt --''''.' ''0'1<. 
avatta a kereszténység szentj éVé 
A magyarságot felére . 
tatárdulás, majd tizedéve a 
háborúk 150 éV'e... 1456-ban 
ba rendeLte el a pápa a déH 
szót Hunyadi János 
nándormehérvári győZJeLrnének 
kél1e! A magyarság hősi aU.lU/ .;" , :, 

nem ismer:i senJki se nyugaJton, 
értékelik fajtánk pusztulását, 
a nemzetek sohase ál~ a lét-nem. 
lét haltármesgyéjén. Nekik a ma. 
gyar kérdés nem érdekes, ők élnek 
a mának, a saját egyén~ boLdo 
suknak ... 

És mQst szól igaz sZaJvam HozZá. 
tok, Nyugati magyar Ifjúság! Mi 
nem ezért hOlztunk Titeket nyugat. 
ra, hogy csak a jóLét, az egyéni si. 
kel1ek éro ekelj enek! Mi természe
Itesnek vettük, hogy Ti is magyarok 
vagytok, azok ma.I1aJdtQk és velünk 
együtt vállalj átok a szellemi harcot 
MagyarországéIt! 

Az elnémított otthon végső se· 
gélykiálJtása eljutOItt hozzánk Nyu
gatra! Pusztulóban van a magyar a 
Kárpátmooence hajdani Szent Ist
ván ors.zágában. A wianoni' butaság, 
a gyűlöletvezette "bé:k;e" szétdara' 
boLta az ezeréV'es hazáJt. Négy'\. 
lió magyar az utódállamOIkban 
Az államalkotó kultÚffiépet , a ma' 
gyart megfQsztották V'ezetőszere-

pétől. Erdélyben a bocskoros hava' 
si oláh pásuorok kidobják a vonat· 
ból a magyarul beszélőket. Észa]{' 
magyarországQn a csehek hazugsá' 
ga maguknak hirdeti PozsonY éS 
Kassa ősi magyar városait és \'idé-

az egykor virágzó ragyogó 
s a magyarság pusztulását, 
megsemmiJsítését határoZ/ták 

szlávok javáJra, természeetesen 
lCI.l.U.hLU parancsára! Ilyen al
hiJtvány világot még nem ért 

a magyarság. 
Qtthon jajkiáLtása idáig hang

A fuldoklók az élet után kiál-
A fuLdoklók megmentése 

kötelesség és mi Titelret se
hívunk! 

Tinéktek könnyű a heJyzete
Magyarul beszéltek, de tökéle-

bírjátok a befogadó ország 
is! A Ti heJyzetetek száz

kÖmlyebb, mint szüleiteknek 
kik ltitapQstá:k Tinéktek ezt a 
valóságot! Ti diplomáiJtok bir

a befogadó ország e1itjé
tartoztok. Hivatásaitokban az 

szószólóihoz, a vezetőkhöz 
álltOIk! Tinéktek ki kell nyit

a magyar é,rdekekben, 
az igazság és a becsület út

Fel kell nyitni mégjQbban a 
szemét, hQgy mi folyik a 

Masaryk csehszlovák 
r-',"llV" .. Un. hazugsággal alapítot

<>L.Q.<:CUl. maguknak. Tinektek 
kell hazudn[, osak az igazsá-

got kcll kijeLenteni: Észak:ma,gyar
országon, a s.zlovákok. föLdjén a 
történelem folyamán sQhasem él
tek csehek! A szlovák és magyar 
kultúra összelfOI'lrt, az ezeréves kö
zös múlt egy néppé forralta öklet! 
A csehek menjenek haza Bohémia 
és MQrávia földjére! 

KárpáJtaJja ősi földjét a keLeti tá
madások elLen a kárpáti bércek or
mán egy évezreden át a ruszin és 
magyar nép védte. Rákóczi népe a 
Kárpátok nyugati lejtöjén Budapest 
feLé tekmt és gyűlöli MosUvát, ve
le kapcsolata nem volt. 

~eletmagyal'ország, Erdély ősla
kossága a magyar és a székely nép! 
Egy és ugyaJIlazQn faj , egy nyeLvet 
hesZJélnek! Az Qláhok a történelem 
fQlyamán hegyipásztofoként húzód
tak az erdélyi hegyekbe, melyet a 
.török veszély fokozott! A románok
nak Erdélyben nem volt képzett és 
tanult rétege, a gyorsan szaporodó 
hegyipásztorok a békés évszázadok 
aLatt utolérték a magyarság lélek
számát. A Kárpátokon túli román
ság izgatása befolyásoLta ugyan 
öket, de hüek voltak a Szent Koro
ma országához. Az 1916-05 és az 
1944~es román árulás, a szövetsé
gesek hátbatámadása adta neJtik 
jutanul Erdély földjét. A magyar 
vál1osok, vasutak, utak, ku1turális 
és történelmi területek egy csalárd 
dákó-román elmé,ltet folytán kerül
t ek a rQmánság birtokába, egy nem
zetiségi területből a nyugati buta
Iság alkotott egy másik, de még 
rosszabb nemzetiségi államot a 
magyarság rovására. 
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És a Délvidék? A török 150 éves 
lJII'oaJlma álJtal kipusztított magyar 
lakosság ösi földjén csak néhány 
száz~er sZeI1b nemretiségü mene
küLt élt a túLsúlyban lévö magyar 
és siVáb lakJosság meLLett. A mester
ségesen aLakított JugoszlávJa szá
máIr1a magyar 1:!etmetet kelLett ki
hasLtani.? 

KJáltsátok a nyugatiak szemébe: 
a tienti új országok alapításako.r 
nem tartottak népszavazást, nem 
kérdezték meg a nép akaratát! Ez 
a híres nyugati demokirácia? 

Igazságot kívánunk Magyaror
szágnak, a magyar kérdésekben a 
jövöben magyarokat :IrerdezZJenek 
meg és Ille hallgassanak cseh, ro
mán és ISzeiI'lb "szakiélitökre"! 

Népszavazást köv,eteliÜink az el
csatolt magyar terü1etekien, igaz
ságos váLasz.tásokon akarjuk tudni, 
hogy hová akar OOIitOZni a lakosság! 

A középeurópai kommunizmus a 
pusztulás és .az össz,eomlás útj á
hoz ér~eZJett. A Leigázott népek lá
z.onganak, Moszkva parancsuralmi 
renctSZJere utáln a szabadság f'elé 
áhítoznak! Az úttörök ismét a ma
gyaJrok voltak, kik 1956-ban véres 
fielkeléssel és hátor harccal meg
buktJatták a :kommuniz.must! A fel
kielést a szovjet tankok ezrei ver
ték le a gyáva nyugat szemeláttá
ra! Hol voLt 'a demokrácia 1956-
ban? Miért Illem jöttek segíteni, rni
k.or !I"ádióik a harcra és ellenállás
ra biztatta Veletek egykorú diák
testvéreiteket? 

Még tovább folytathatnám, érvek 
~it sorakoztathatnám fel, me-
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lyek Timellettetek 'S,zóLnak! ~ 
Illem elég a hely! Tanu1mányoZZá. 
tok Wass Al:bert könyveit, a Illa. 
,gyaság igazi tÖlr.ténelmév:el erÖSít. 
sétek Magatokat! 

A fáradó harcosok helyére ÖSi 
szokás sz,erJnt új magyarok ál1.n.ak 
Ti! Új öl1SégváLtás követkJezik: 'Ti! 
KötelességeitJek, fie1elösségetek őri. 
, ., asl. 

Az elárvuLt otthOlll Tőliettek vár 
milIlden 'Segítséget. HalLjátok"ie a 
fUJIdoklók szavát? Raj.taJtok áll egy 
hősi nemz.et élete, vagy bukása. 
Csak a Ti akaraJtotJokon! 

A fizikai megsemm.iJSülésbO 
,:f)eltámadás, a nyugati tJanw1t és kép. 
ZJett dipLomás új magyarok segltsé
gével az új honfoglalás. az igazISág, 
a jog, a :becsmet segítsé@éveL! 

Rajtatok áll, hogy a sír felé kö· 
~elJgö szÜilei'tlek, az óhazában élö 
fajtátok millióiért me~esztek·e 

miIIlcLent, vagy nem! 
Rajtatok álli, hogy a nemzet mil· 

,móiJnrak könn~es ~emü köszöoote, 
Viagy a Nyugat pus.ztulását s velük 
a Ti anegJsemmis.üLésteket fenyege
tö szennyes vörös áradat gyözel· 
me az örökségtek! 

"Magyarnak lennJ nehéz, de ]e

het!" - mondotta grof Te!Jeki p" . 
His~em, hogy ifjúságunk N 

ton is ösei nyomában gyözelmes 
marad! 

Előre, Magyar Ifjúsá.gunk a tör
téneLmi Nagymagya;rországért! 

1968 tavaszán .•. 

Apáitok nevébe1l: 

Kövendy Károly 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazAban, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában! 
Amen. 

a Kanadai Magyarság nyomdájában, 412 Bloor St. W. Toronto 4, Ont 


